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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Âm nhạc là một phần tất yếu của cuộc sống, là một trong những 

phương tiện biểu lộ cảm xúc con người. Âm nhạc góp phần giáo dục, kích 

thích sự phát triển của thần kinh, có vai trò quan trọng trong quá trình hình 

thành và phát triển nhân cách, hướng con người đến với các giá trị chân, 

thiện, mỹ. Do đó, giáo dục âm nhạc rất quan trọng, đặc biệt là đối với lứa tuổi 

trẻ em. 

Giáo dục âm nhạc cho trẻ nói chung, cũng như dạy piano cho trẻ 5 tuổi 

nói riêng là hoạt động nghệ thuật có tác dụng giáo dục thẩm mỹ, ngoài ra còn 

giúp trẻ phát triển trí tuệ, thúc đẩy phát triển ngôn ngữ, có khả năng trải 

nghiệm những cảm xúc trong quá trình cảm thụ và thể hiện âm nhạc. Khi trẻ 

em được tiếp xúc với các bài học về âm nhạc hàng tuần, sẽ giúp trẻ thể hiện 

sự sáng tạo, rèn luyện tính tự giác, xây dựng tinh thần đồng đội. Thông qua 

đó, trẻ có được tinh thần trách nhiệm, phát triển kỹ năng tư duy cao hơn. 

Nhiều em còn xem âm nhạc là cơ hội được thể hiện mình, để khẳng định bản 

thân với mọi người. 

 Ý thức được lợi ích của việc học âm nhạc đối với trẻ, những năm gần 

đây ở nước ta, các bậc phụ huynh đã cho trẻ tiếp xúc nhiều hơn với âm nhạc. 

Đặc biệt nhu cầu cho trẻ từ 5 tuổi trở lên học piano ngày càng nhiều, nên các 

trường mầm non rất chú trọng vào việc giảng dạy piano, trở thành hoạt động 

được yêu thích và là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để trẻ cảm thụ nghệ thuật. 

Đáp ứng nhu cầu học piano của trẻ, trường mầm non Tuổi thần tiên, 

Mỹ Đình, Hà Nội đã đưa môn học piano vào chương trình giảng dạy. Vấn đề 

dạy học piano luôn được xếp vào những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch 

đào tạo và phát triển của trường, nhằm mang lại sự phát triển toàn diện cả về 

trí tuệ và thể chất. Thông qua những buổi học piano, giáo viên sẽ cung cấp 

kiến thức âm nhạc, bồi dưỡng cho tâm hồn trẻ thơ thêm phong phú, góp phần 
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giúp các em có thể hội nhập với nền giáo dục nghệ thuật của thế giới. Do đó, đây 

cũng là việc làm cần thiết để củng cố, tăng cường uy tín đào tạo của trường. 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc dạy học 

piano của trường chưa đạt được hiệu quả cao nhất: mức độ nhận thức của học 

sinh, năng lực của giáo viên còn hạn chế, thời lượng học còn quá ít, tài liệu 

học tập chưa phong phú, giáo viên và học sinh chưa có sự tương tác tốt với 

nhau... Là một giáo viên dạy piano cho trẻ trong trường tôi luôn trăn trở, tìm 

tòi và sáng tạo, để tìm ra những cách thức hay, những biện pháp tốt nhất cho 

bài giảng của mình. Đó là lý do tôi chọn đề tài nghiên cứu Dạy học piano 

cho trẻ 5 tuổi tại trường mầm non Tuổi thần tiên, Mỹ Đình, Hà Nội làm 

luận văn cao học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

Những năm qua dạy học piano là đề tài thu hút được nhiều sự quan 

tâm, chú ý của các tác giả nghiên cứu. Đã có nhiều luận án, luận văn và công 

trình viết về dạy học piano tại Việt Nam, chẳng hạn:  

Lê Dũng (2001), Piano cho thiếu nhi phần 1,2,3, Nxb Âm nhạc, Hà Nội 

[9]. Công trình đã sưu tầm những tiểu phẩm piano cổ điển của các nhạc sĩ 

Johann Sebastien Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, 

Frédéric François Chopin... phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.  

Lê Dũng (2005), Piano cổ điển được yêu thích nhất phần 1,2, Nxb Âm 

nhạc, Hà Nội [10]. Công trình này đã tập hợp những tác phẩm piano khó ở 

các dạng biến tấu, rondo, sonata... của các nhạc sĩ Wolfgang Amadeus 

Mozart, Ludwig van Beethoven, Frédéric François Chopin... phù hợp với các 

đối tượng đã theo học piano trong một thời gian dài, từ 3 đến 5 năm. 

Tạ Quang Đông (2013), Một số hình thức kỹ thuật cơ bản của nghệ thuật 

chơi đàn piano, Nxb Âm nhạc [14]. Đây là cuốn sách có nội dung chuyên sâu 

về cách sử dụng kỹ thuật khi chơi piano chuyên nghiệp, có minh chứng cụ thể 

bằng ví dụ các trích đoạn tác phẩm piano.  
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Trần Thu Hà (1987), Nghệ thuật đàn Piano ở Việt Nam, luận án tiến sĩ 

Nghệ thuật học tại Nhạc viện Tchaicovsky, Maxcơva [17]. Tác giả đã nghiên 

cứu sự hình thành và phát triển cây đàn piano ở Việt Nam, phân tích, đánh giá 

các phương pháp sư phạm qua các giai đoạn từ thời kỳ Pháp thuộc cho đến 

những năm của thập kỷ 80 của thế kỷ XX. Tác giả sưu tầm, thống kê, phân 

tích nhiều tác phẩm viết cho đàn piano, qua đó khắc họa những nét đặc trưng 

trong phong cách sáng tác của các nhạc sĩ Việt Nam. 

Nguyễn Minh Anh (2008) với  luận án tiến sĩ Nghệ thuật học Sự phát 

triển nghệ thuật piano Việt Nam, bảo vệ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt 

Nam [1]. Tác giả đã đánh giá thành tựu, đóng góp của nghệ thuật piano trong 

giáo dục âm nhạc tại Việt Nam, đặc biệt trong hơn 20 năm đổi mới. Luận án 

đề xuất một số vấn đề quan trọng về sư phạm piano để năng cao chất lượng 

đào tạo piano của Việt Nam trong giai đoạn mới. Nội dung đề xuất gồm 

những vấn đề như phương pháp thả lỏng cơ thể khi chơi đàn, cách thể hiện tác 

phẩm, nghệ thuật sử dụng pedal, rèn luyện tai nghe âm nhạc, nâng cao khả 

năng sáng tạo của người chơi đàn piano. 

Vũ Mai Phương (2003), Một số vấn đề trong việc giảng dạy học sinh 

học piano nhỏ tuổi ở Việt Nam, luận văn thạc sĩ Nghệ thuật học, bảo vệ tại 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam [41]. Luận văn nghiên cứu đặc điểm 

tâm lý lứa tuổi, đề ra phương pháp sư phạm và những vấn đề cơ bản trong 

giảng dạy piano hướng đến đối tượng nhỏ tuổi. 

Lê Nam (2014), Nghiên cứu và phân tích một số giáo trình piano cơ 

bản cho trẻ nhỏ, luận văn thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc, 

bảo vệ tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương [34]. Luận văn 

nghiên cứu về vai trò của Âm nhạc và lợi ích cho trẻ học piano, khái quát về 

cây đàn piano, thực trạng dạy học piano cho trẻ em ở Hà Nội. Trong đó, đề tài 

chủ yếu nghiên cứu 4 giáo trình cơ bản gồm: Piano Basic; Sunbeam; Die 

Russische Clavierschule; Piano Time. Luận văn đã phân tích tính ưu điểm, 

nhược điểm và ứng dụng 4 giáo trình vào giảng dạy. 
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Phan Thị Thiện (2015), Dạy học piano cho học sinh năng khiếu ở trung 

tâm âm nhạc Yamaha Hà Nội, luận văn thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy 

học âm nhạc, bảo vệ tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 

[43]. Luận văn tìm hiểu về thực trạng việc dạy piano và đưa ra những giải 

pháp cho việc dạy đàn piano tại trung tâm âm nhạc Yamaha bằng việc đổi 

mới chương trình, tài liệu, hình thức tổ chức dạy học và đưa ra một số biện 

pháp rèn luyện kỹ năng cho học sinh. 

Nguyễn Thị Thu Trang (2016), Dạy học piano cho trẻ 4-5 tuổi tại trung 

tâm đào tạo âm nhạc Musicland Hà Nội, luận văn thạc sĩ Lý luận và phương 

pháp dạy học âm nhạc, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương [49]. 

Luận văn đề cập đến một số khái niệm và thực trạng dạy học đàn piano cho 

trẻ. Từ đó đưa ra phương thức dạy học đàn piano cho trẻ tại trung âm bằng 

cách cho các em làm quen với cây đàn piano, hệ thống bài tập, những vấn đề 

giúp cho việc dạy đàn piano cho trẻ 4-5 tuổi tại trung tâm đào tạo âm nhạc 

Musicland trở nên hiệu quả. 

Phạm Quang Vinh (2017), Dạy học Piano cho trẻ em tại trung 

tâm Music Talent bằng bộ giáo trình John Thompson’s, luận văn thạc sĩ Lý 

luận và phương pháp dạy học âm nhạc, bảo vệ tại trường Đại học Sư phạm 

Nghệ thuật Trung ương [54]. Luận văn nghiên cứu phương pháp dạy piano 

đối với HS của trung tâm Music Talent và việc ứng dụng giáo trình John 

Thompso’s trong dạy học piano. 

Luận văn của Phan Thị Thiện, Nguyễn Thị Thu Trang, Phạm Quang 

Vinh có nhiều điểm giống với cách tiếp cận của chúng tôi, đặc biệt đối tượng 

dạy là trẻ em từ 4 - 5 tuổi. 

Còn khá nhiều bài viết và công trình liên quan đến luận văn như: Lê 

Thị Hiền (2010), Học chơi đàn piano nhanh nhất cho trẻ em, Nxb Hồng Đức, 

Hà Nội [19]; Lê Thị Hiền (2010), Chơi piano hiện đại tập 1,2, Nxb Hồng 

Đức, Hà Nội [20]; Thái Thị Liên (chủ biên) (2004), Phương pháp học đàn 
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piano, Nxb Âm nhạc, Hà Nội [30]; Minh Tiến (1995), Những nhạc phẩm 

chọn lọc soạn cho đàn piano và organ - tập 1-2, Nxb Văn nghệ TP, Hồ Chí 

Minh [45] [46]; Nguyễn Xuân Tứ (2005), Phương pháp dạy và học đàn phím 

điện tử tập1, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội [52] [53]... 

Những đề tài nghiên cứu trên đều có nội dung cụ thể liên quan đến 

phương pháp dạy học âm nhạc nói chung, dạy học piano nói riêng cho mỗi 

một đối tượng khác nhau. Đặc biệt những công trình dạy piano cho trẻ em, là 

nguồn tư liệu vô cùng hữu ích cho chúng tôi trong quá trình nghiên cứu. Tuy 

nhiên, chưa có đề tài nào trực tiếp nghiên cứu việc dạy đàn piano cho trẻ 5 

tuổi tại trường Mầm non Tuổi thần tiên, Mỹ Đình, Hà Nội. Do vậy, đề tài mà 

chúng tôi chọn là hoàn toàn mới, không trùng lặp với các công trình nghiên 

cứu khoa học của người khác. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Từ việc tìm hiểu thực trạng dạy học piano cho trẻ 5 tuổi tại trường mầm 

non Tuổi thần tiên, Mỹ Đình, Hà Nội, đánh giá các ưu điểm và nhược điểm, 

từ đó đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng việc dạy học đàn cho 

trẻ 5 tuổi tại trường.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Tổng hợp các tư liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu, phân tích về 

phương pháp dạy học piano nói chung, đặc biệt là phương pháp dạy học piano 

cho trẻ 5 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn có điều kiện tương đồng 

với trường Mầm non Tuổi thần tiên, Mỹ Đình, Hà Nội. Đó sẽ là cơ sở lý luận, 

giúp cho việc thực hiện luận văn đạt hiệu quả. 

 Khảo sát việc dạy học âm nhạc tại trường mầm non Tuổi thần tiên, Mỹ 

Đình, Hà Nội, đặc biệt nghiên cứu các phương pháp giảng dạy piano cho trẻ 5 

tuổi tại trường. 

 Đưa ra các biện pháp học đàn piano phù hợp với học sinh nhằm nâng 

cao chất lượng dạy đàn piano cho trẻ 5 tuổi tại trường. 
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu các biện pháp dạy học piano cho trẻ 5 tuổi tại trường mầm 

non Tuổi thần tiên, Mỹ Đình, Hà Nội. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Trong nội dung luận văn này, chúng tôi tập trung vào các biện pháp dạy 

học piano cho trẻ 5 tuổi tại trường mầm non Tuổi thần tiên, Mỹ Đình, Hà Nội. 

Cụ thể là biện pháp: dạy học phần lý thuyết bổ trợ, dạy học thực hành piano 

và hướng dẫn luyện tập bài thực hành. 

Thời gian nghiên cứu: từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018. 

Không gian nghiên cứu: luận văn được thực hiện tại trường mầm non Tuổi 

thần tiên, Mỹ Đình, Hà Nội. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 Trong quá trình thực hiện luận văn, chúng tôi chủ yếu sử dụng các 

phương pháp sau : 

 - Khảo sát nghiên cứu tài liệu và thực tiễn việc dạy học piano cho trẻ 5 

tuổi tại trường Mầm non Tuổi thần tiên, Mỹ Đình, Hà Nội, từ đó tổng hợp,  

đưa ra những nhận định có tính khoa học 

 - Điều tra, phân tích đánh giá kết quả nghiên cứu để đề xuất các giải 

pháp dạy học piano cho trẻ 5 tuổi tại trường Mầm non Tuổi thần tiên, Mỹ 

Đình, Hà Nội. 

 - Phương pháp thực nghiệm sư phạm để đánh giá kết quả dạy học của 

các giải pháp được đề xuất.   

6. Những đóng góp của luận văn 

 Luận văn hy vọng sẽ giúp cho việc đổi mới nội dung, chương trình, 

giáo trình và đa dạng các biện pháp dạy học piano cho trẻ 5 tuổi tại trường 

Mầm non Tuổi thần tiên, Mỹ Đình, Hà Nội. 
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 Ngoài ra luận văn còn có thể làm tài liệu tham khảo cho các đề tài 

nghiên cứu khoa học cùng hướng. 

 7. Bố cục của luận văn 

 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, nội dung 

luận văn gồm 2 chương, cụ thể như sau: 

 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 

 Chương 2: Biện pháp dạy học piano cho trẻ 5 tuổi 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Một số khái niệm và thuật ngữ 

 Tìm hiểu khái niệm và thuật ngữ liên quan đến luận văn là nội dung cần 

được làm rõ. Đó có thể coi là một phần của cơ sở lý luận đặt tầng nền để giúp 

chúng tôi thực hiện luận văn một cách khoa học. 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.1.1. Dạy học  

Cuốn Lý luận dạy học của Nguyễn Văn Hộ có nhận định rằng: 

Dạy học là một quá trình tương tác (hợp tác giữa thày và trò) 

trong đó thày chủ đạo như: hoạt động tổ chức, lãnh đạo, điều 

chỉnh hoạt động nhận thức của học sinh, còn trò tự giác, tích cực, 

chủ động thông qua việc tự tổ chức, tự điều chỉnh hoạt động nhận 

thức của bản thân nhằm đạt tới mục đích dạy học [23; 10]. 

Theo khái niệm trên, dạy học là một quá trình phối hợp hoạt động của 

hai chủ thể: giáo viên và học sinh; người dạy và người học, trong đó giáo viên 

là chủ thể của hoạt động giảng dạy, giữ vai trò chủ đạo trong toàn bộ quá trình 

dạy học, là người xây dựng kế hoạch và trực tiếp tổ chức thực hiện, hướng 

dẫn thực hành. 

Trong cuốn, Tâm lý học dạy học tác giả Hồ Ngọc Đại nêu lên quan 

điểm như sau: 

Dạy học là một quá trình gồm toàn bộ các thao tác có tổ chức và có 

định hướng giúp người học từng bước có năng lực tư duy và năng 

lực hành động với mục đích chiếm lĩnh các giá trị tinh thần, các hiểu 

biết các kỹ năng, các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt được để 

trên cơ sở đó có khả năng giải quyết được các bài toán thực tế đặt ra 

trong toàn bộ cuộc sống của mỗi người học [13; 239]. 
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Khái niệm này phản ánh được rõ sự phối hợp hành động, thống nhất 

giữa người dạy và người học hướng tới mục đích dạy học. Khái niệm đưa ra 

được cấu trúc cơ bản của quá trình dạy học với các thành tố chủ yếu và các 

quan hệ giữa chúng, cũng như sự tổ chức bên ngoài của quá trình này: thày 

chỉ đạo, trò lĩnh hội để đạt được mục đích dạy học.  

Có thể còn nhiều tác giả khác bàn về khái niệm dạy học, nhưng hai khái 

niệm nêu trên mang tính tổng quát cao về quá trình dạy học. Vì thế, trong luận 

văn này, chúng tôi thống nhất với hai quan điểm này và nhấn mạnh thêm: Dạy 

học là một quá trình hoạt động phối hợp thống nhất giữa thày và trò dưới sự 

hướng dẫn chỉ dạo của thày, nhằm giúp trò chiếm lĩnh có chất lượng và hiệu 

quả nội dung bài học.  

1.1.1.2. Phương pháp dạy học 

Trong Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê (chủ biên) có khái niệm về 

phương pháp là: “cách thức nhận thức, nghiên cứu hiện tượng của tự nhiên và 

đời sống xã hội” [40; 766].  

Phương pháp cũng có thể được hiểu là cách thức của hành vi nhằm đạt 

tới mục đích nhất định, phương pháp còn được coi là những quy tắc, một hệ 

thống thao tác xác định mà nhờ nó chúng ta đạt tới một mục đích xác định. 

Về phương pháp dạy học có thể dựa trên cách quan niệm về quá trình 

dạy học. Hệ thống hoạt động dạy học trong cuốn Lý luận dạy học của tác giả 

Nguyễn Văn Hộ có viết: “Phương pháp dạy học là cách thức hoạt động phối 

hợp, thống nhất của giáo viên và học sinh do giáo viên tổ chức, điều khiển và 

học sinh tự tổ chức, tự điều khiển nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học” 

[23; 63]. 

Như vậy, phương pháp là cách thức, là con đường, là phương tiện nhằm 

giúp con người đạt tới những mục đích nhất định trong nhận thức và trong 

thực tiễn, là hệ thống những hành động có chủ đích theo một trình tự nhất 

định của GV để tổ chức hoạt động nhận thức và hoạt động thực hành của HS 
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nhằm đảm bảo cho họ lĩnh hội nội dung dạy học, chính như vậy mà đạt được 

mục đích dạy học. Đó chính là cách thức hoạt động, là phương tiện truyền tải 

nội dung dạy học. Vì vậy, để dạy học hiệu quả, người dạy phải có phương 

pháp dạy phù hợp với từng đối tượng để có thể giúp cho người học có thể tiếp 

thu kiến thức một cách tốt nhất. 

1.1.1.3. Phương pháp dạy học piano 

Theo tác giả Lê Anh Tuấn có nêu trong cuốn Phương pháp dạy học âm 

nhạc ở trường tiểu học và trung học cơ sở thì:  

Phương pháp dạy học âm nhạc là cách thức hành động chung nhất 

của giáo viên trong giờ học nhạc, nhằm tổ chức cho học sinh chiếm 

lĩnh đối tượng học tập và hoàn thành mục tiêu của giờ học. Trong 

mỗi tiết dạy, giáo viên thường sử dụng một số phương pháp dạy học 

để giúp học sinh đạt được mục tiêu và kiến thức, kỹ năng, thái độ. 

Việc lựa chọn phương pháp nào phụ thuộc vào các yếu tố như nội 

dung bài học, thời lượng dạy học, mục tiêu của bài học, phương tiện 

dạy học, cách kiểm tra đánh giá, năng lực của giáo viên, năng lực 

của học sinh, điều kiện dạy học cụ thể [50; 39]. 

Phương pháp dạy học dạy học piano là cung cấp những cơ sở lý luận 

qua hệ thống các biện pháp tổ chức hoạt động trong suốt quá trình dạy học. 

Bên cạnh đó còn bồi dưỡng thẩm mỹ, thị hiếu nghệ thuật đúng đắn, góp phần 

hình thành kỹ năng và cảm thụ âm nhạc cho người học. 

Trong dạy học piano bao gồm hệ thống các phương pháp như: Phương 

pháp trình diễn tác phẩm; phương pháp thực hành luyện tập; phương pháp 

dùng lời; phương pháp sử dụng phương tiện dạy học. Trong đó phương pháp 

trình diễn tác phẩm và phương pháp thực hành luyện tập là hai phương pháp 

chính trong giảng dạy âm nhạc. Đây là hai phương pháp thu hút sự chú ý của 

học sinh, tạo điều kiện cho sự lĩnh hội và thực hành.  
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Có thể nói, những phương pháp như trên là rất đầy đủ, có cơ sở khoa 

học về giáo dục, nhất là lý luận về dạy học piano. Thông qua đó để chúng ta 

áp dụng trong việc dạy nhạc, hướng tới chất lượng trong từng tiết học. 

1.1.2. Thuật ngữ 

Các thuật ngữ về kỹ thuật cơ bản của đàn piano gồm: legato, nonlegato 

và staccato. Dù dạy cho đối tượng nào, những kỹ thuật này cũng cần được rèn 

luyện ngay từ những giai đoạn đầu mới học theo các yêu cầu và mức độ cần 

đạt khác nhau. 

1.1.2.1. Legato 

Legato là thuật ngữ nói về kĩ thuật chơi liền tiếng do sự kết nối những 

nốt nhạc liên tiếp, được thực hiện bằng cách khi ấn xuống phím đàn sẽ 

không nhấc ngón lên mà phải nối tiếp liên tục giữa ngón tay này đến ngón 

tay tiếp theo một cách liền mạch. Để phát triển ngón tay cho những HS 

trong giai đoạn mới học, cần sử trang bị cho các em kỹ thuật legato. Kỹ 

thuật này cần được tập luyện trong một quá trình dài để trở thành một thói 

quen khi chơi piano.  

Legato là một trong những phương tiện biểu hiện quan trọng trong 

kỹ thuật piano và đóng vai trò chính để tạo “chất hát” cho tiếng đàn 

và qua đó truyền đạt các thang bậc cảm xúc, tình cảm tới người 

nghe. Legato gần với giọng nói của con người và được tạo ra khi 

một nét giai điệu nào đó được gắn kết với nhau theo motif đường 

nét, một câu nhạc bằng cách tạo ra sự liên tục về mặt âm thanh giữa 

các nốt [14; 29]. 

Trong bản nhạc, kỹ thuật legato có ký hiệu như hình vòng cung, dùng 

để nối các nốt nhạc cần sự liền tiếng. 



 

 

12 

Ví dụ 1: 

ETUDE 

[9; 65] 

                                                                             K. Czerny 

 

 Như vậy, legato là kỹ thuật gắn kết nối tiếp các âm thanh với nhau, tạo 

thành một đường nét chuyển động liên tục cho giai điệu. Cần tìm hiểu thuật 

ngữ này để có thể hướng dẫn trẻ thực hành luyện tập hiệu quả.   

1.1.2.2. Nonlegato 

Nonlegato là kỹ thuật “chơi ngắt tiếng đàn, ngắt rời từng note nhạc” [65]. 

Để chơi kỹ thuật nonlegato, phải sử dụng cánh tay và ngón tay tạo nên 

tiếng đàn rời nhau. Tạ Quang Đông giải thích rằng: “Nonlegato là cách chơi 

các nốt mặc dù được giữ dài như legato nhưng không liền nhau, giữa những nốt 

này có một thời điểm không có một phím nào được đánh xuống hoặc nói một 

cách khác có thời điểm tiếng đàn giữa hai nốt bị ngắt không liên tục nối với 

nhau” [14; 27]. 

 Trong bản nhạc piano, kỹ thuật nonlegato thường được thể hiện với ký 

hiệu như sau:  

 Ví dụ 2: 

 

Trong nhiều trường hợp, bản nhạc không ghi ký hiệu như trên, GV sẽ 

dựa vào tính chất của bản nhạc để hướng dẫn HS thực hiện luyện tập kỹ thuật 

này. Chẳng hạn, với Chuông đồng hồ (giáo trình John Thompson - tập 1), GV 
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có thể hướng dẫn HS luyện tập nonlegato mặc dù bản nhạc không thể hiện có 

ghi ký hiệu.  

Ví dụ 3: 

   CHUÔNG ĐỒNG HỒ 

       [57; 10] 

John Thompson - tập 1 

 

Nonlegato là kỹ thuật được chúng tôi lựa chọn để rèn luyện trong giai đoạn 

sau cho trẻ luyện tập. Người dạy cần tìm hiểu kỹ thuật này để hướng dẫn trẻ trong 

quá trình dạy học, sao cho các động tác thực hiện tạo được tiếng đàn khỏe khoắn 

theo đúng yêu cầu của nonlegato. 

1.1.2.3. Staccato  

Staccato là kỹ thuật tạo nên âm thanh ngắt gọn bằng cách làm nảy tiếng 

đàn. “Staccato có rất nhiều loại: Staccato ngón tay, staccato cổ tay, staccato-

martellato, staccato-pizzcato,…” [14; 28]. Staccato có thể tạo các nốt nhẹ, 

nhanh và nhiều trọng lượng ở đầu ngón tay, “tạo ra tiếng đàn ngắn và nhẹ 

nhất” [14; 28]. Theo những khái niệm và giải thích trên, kỹ thuật staccato rất 

cần được trang bị cho trẻ khi học piano. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật tương đối 

khó nên chỉ nên lựa chọn những em có ngón đàn chắc chắn để hướng dẫn 

luyện tập, sau khi các em đã khá thành thạo kỹ thuật legato và nonlegato. 

Ký hiệu của staccato là một dấu chấm nhỏ, đặt phía trên hoặc dưới nốt nhạc. 
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Ví dụ 4: 

ETUDE 

[9; 62] 

        K. Czerny 

 

Trong quá trình dạy học, việc tìm hiểu các thuật ngữ cơ bản: nonlegato, 

legato và staccato rất quan trọng bởi đây là những kỹ thuật sẽ được áp dụng 

đưa vào chương trình dạy học piano cho HS trường Mầm non Tuổi thần tiên. 

1.2. Vai trò của việc dạy học đàn piano cho trẻ em 

Âm nhạc nói chung cũng như việc dạy đàn piano cho trẻ nói riêng có 

vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em, đồng thời 

giúp các em tiến bộ hơn trong các hoạt động học tập khác. 

1.2.1. Phát triển kỹ năng nghe và định hướng thẩm mỹ 

1.2.1.1. Phát triển kỹ năng nghe 

Khi học piano, sự tập trung sẽ đồng thời kích thích phát triển thần kinh, 

phát huy trí tưởng tượng và sự khéo léo của trẻ. Piano là loại nhạc cụ cần có 

sự phối hợp nhịp nhàng thống nhất của cả hai tay và việc xử lý tác phẩm một 

cách hoàn thiện sẽ giúp các em phát triển sự tưởng tượng, nâng cao khả năng 

nghe nhạc. Để chơi được bản nhạc có sự truyền cảm, cần rất nhiều thời gian 

luyện tập, rèn luyện kỹ năng chơi đàn. Điều đó có tác dụng giúp trẻ phát triển 

được sự khéo léo của đôi bàn tay, cùng với đó là phải luyện nghe để điều 

chỉnh tiếng đàn có sắc thái, tình cảm.   

Học piano giúp trẻ cải thiện trí nhớ, thông minh hơn và sáng tạo 

hơn. Khi trẻ học piano việc nhớ nốt, giai điệu bản nhạc, nhớ các kiến thức 
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nhạc lý, xướng âm… giúp các em rèn luyện trí nhớ, học tập, tốt cho sự phát 

triển của não. Đặc biệt là khi trẻ đã có thời gian luyện tập nhất định, có thể 

thúc đẩy sự sáng tạo và nâng cao nhận thức hơn. 

“Đây là bộ môn âm nhạc đòi hỏi sự hoạt động liên tục và nhanh nhạy 

của trí óc. Cũng vì lẽ đó mà kỹ năng học thuật và tư duy logic của trẻ cũng 

được tu rèn và nâng cao đáng kể” [61]. Vì vậy, với trẻ lên 5 cần được học 

piano để phát triển kỹ năng nghe và khả năng tư duy logic của các em. Thông 

qua việc học và chơi tác phẩm piano, các em sẽ được tiếp thu những đường 

nét giai điệu, phân biệt âm thanh to và nhỏ, lên xuống, nhanh hay chậm thể 

hiện qua âm thanh trên đàn, điều đó khuyến khích phát triển thính giác trong 

não bộ của trẻ. Mỗi tác phẩm piano đều hàm chứa tính logic trong nội dung, 

cấu trúc tác phẩm, tính thống nhất đa dạng của tiết tấu và giai điệu. Vì vậy, 

quá trình học đàn piano còn có tác dụng bồi dưỡng khả năng tư duy logic và 

khả năng phán đoán của trẻ. 

1.2.1.2. Định hướng thẩm mỹ 

Trẻ em lên 5, khi học piano ngoài mục đích phát triển năng khiếu, nâng 

cao cảm thụ âm nhạc, còn phải định hướng thẩm mỹ cho các em. Học piano 

sẽ tạo điều kiện cho trẻ thẩm âm tốt hơn. Đặc biệt, nếu trẻ bộc lộ đam mê và 

tài năng ngay từ nhỏ, đây sẽ là cơ hội để các bậc phụ huynh phát hiện và định 

hướng tương lai cho con mình. Ngoài ra, trẻ học chơi đàn piano sẽ có lợi ích 

giúp khám phá bản thân, từ đó có thể cảm nhận được giá trị của cuộc sống, 

giúp các em trở thành con người tốt hơn, hoàn thiện hơn và có được những cơ 

hội thể hiện mình khi được tham gia biểu diễn. 

Khi các em lắng nghe giai điệu của một tác phẩm dành cho đàn piano, 

ở trẻ sẽ hình thành những cảm nhận, đánh giá ban đầu, nếu được rèn luyện và 

giáo dục một cách đúng đắn sẽ bồi dưỡng được tố chất thẩm mỹ nơi trẻ. Vì 

vậy, khi dạy piano, đòi hỏi phải định hướng thẩm mỹ cho các em thông qua 

việc nghe giai điệu, tiết tấu, hòa thanh,… Những nội dung này cùng với việc 



 

 

16 

thực hành luyện tập piano theo một quá trình nhất định, sẽ kích thích trí tưởng 

tượng của trẻ, giúp các em có những suy nghĩ về cái hay, cái đẹp trong tác 

phẩm dưới cái nhìn chủ quan, từ đó sẽ hoàn thiện tố chất thẩm mỹ trong quá 

trình học tập.  

Như vậy, học piano có tác dụng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ cả trực tiếp 

lẫn gián tiếp. Điều đó cũng đồng nghĩa, mỗi giáo viên ngoài việc truyền dạy 

kiến thức cho trẻ, còn phải có trách nhiệm định hướng, bồi dưỡng tinh thần, tố 

chất thẩm mỹ, giúp các em cảm nhận cái đẹp, nét đẹp của cuộc sống. 

1.2.2. Tăng khả năng vận động thể chất và rèn sự tập trung 

1.2.2.1. Tăng khả năng vận động thể chất 

Có thể thấy vai trò của âm nhạc đối với đời sống xã 

hội là thiết yếu và quan trọng đặc biệt đối với trẻ, nó không những 

chỉ tác động sâu sắc đến thế giới tinh thần mà còn góp phần thúc 

đẩy sự phát triển trí tuệ ở mỗi em. Khi nghe nhạc, sự chú ý quan sát, 

lắng nghe, sự nhạy bén về thị giác và thính giác ở trẻ được tăng 

cường. Tiếp xúc với âm nhạc trẻ còn được rèn luyện một số kĩ năng 

về giao tiếp, kĩ năng vận động, hợp tác… [55; 67]. 

Quan điểm trên cho thấy, trẻ lên 5 khi học đàn piano có tác dụng trong 

rèn luyện thể chất, có ảnh hưởng tốt đến quá trình phát triển tố chất thân thể 

của trẻ. Trong quá trình rèn luyện, những âm thanh từ piano khiến cơ quan 

thính giác phát triển vì trong quá trình học tập đọc, nghe nhạc, ghi nhạc, cảm 

thụ âm nhạc, trẻ được rèn luyện khả năng tập trung, chú ý đến âm thanh, điều 

đó thúc đẩy trẻ vận động cơ thể nhiều hơn, làm tăng cường sức khỏe và sự 

phát triển chung của cơ thể. 

Khi chơi đàn, yêu cầu trẻ phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay và 

mắt. Tay lướt trên phím đàn và mắt tập trung quan sát, sự phối hợp nhịp 

nhàng đó giúp trẻ linh hoạt, nhạy bén hơn khi tham gia các hoạt động khác 

trong cuộc sống. 
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Đặc biệt, quá trình học đàn piano đòi hỏi các em phải có sự dẻo dai của 

cánh tay, cổ tay, các khớp ngón tay, kết hợp được nhuần nhuyễn cả hai bàn 

tay, tư thế ngồi, sử dụng pedal vang,… đều là những sự rèn luyện tích cực cho 

việc phát triển thể chất, giúp trẻ có sự hoạt bát, nhanh nhẹn, có tư thế đẹp, 

duyên dáng. 

Như vậy, trẻ 5 tuổi học piano sẽ được tiếp xúc với âm nhạc một cách 

trực tiếp. Điều đó sẽ kích thích sự phát triển của các em ở các khía cạnh: trí 

tuệ, xã hội và cảm xúc, vận động, ngôn ngữ, giao tiếp, và khả năng đọc viết 

toàn diện, giúp cho tinh thần và thể chất của trẻ được đồng thời hoạt động 

cùng nhau.  

Việc cho trẻ tiếp xúc với những bản nhạc piano ngay từ nhỏ không chỉ 

giúp các em học âm thanh và ý nghĩa của từ nhanh hơn mà còn đồng thời 

mang đến niềm vui và tăng cường trí nhớ. 

1.2.2.2. Rèn luyện được sự tự tin, kiên nhẫn và tập trung 

Thực tế, để học được piano cần phải có sự tập trung, vì vậy, trẻ em khi 

học sẽ rèn được sự kiên nhẫn. Học piano cũng là cách để trẻ được thử sức ở 

một lĩnh vực mới, đồng thời được rèn luyện bản lĩnh chơi đàn trước đám đông 

để thể hiện khả năng của mình. Khi chơi thành công bản nhạc piano, các em 

sẽ tự tin hơn về khả năng của chính mình. 

“Khi học đàn, trẻ phải tập trung vào việc đọc nhạc, nắm bắt nốt, nhịp 

rồi chuyển nốt, nhịp lên sự di chuyển của các đầu ngón tay trên các phím đàn, 

điều này đòi hỏi trẻ phải tập trung cao độ và kiên nhẫn” [62]. Khi một đứa trẻ 

có thể tự chơi tốt được một tác phẩm piano hoàn chỉnh, những lời khen động 

viên của thầy cô, bố mẹ sẽ tác động rất lớn đến tâm lý, giúp cho các em hứng 

thú học tập hơn. 

Như vậy, học đàn piano là một trong những cách rất tốt để rèn tính kiên 

trì, sự tập trung cho trẻ. Khi học đàn piano, các em phải học cách đọc nhạc, nắm 
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bắt các nốt nhạc, nhịp phách để có thể chuyển các nốt nhạc đó trên phím đàn 

piano bằng sự di chuyển của đầu ngón tay. Tất cả những kỹ năng này đòi hỏi sự 

tập trung và kiên trì tập luyện của các em. Đó là những kỹ năng cần thiết để các 

em ngày càng trưởng thành, vững vàng và tự tin hơn trong cuộc sống. 

1.2.3. Tăng cường cảm xúc và hỗ trợ chữa bệnh  

1.2.3.1. Tăng khả năng biểu lộ cảm xúc  

Trẻ em khi học piano sẽ được “... giải trí một cách văn minh và bổ ích. 

Thay vì bị lôi cuốn vào các trò chơi trên TV, Internet, Smartphone,…” [61].   

Piano với những âm thanh kì diệu, có thể làm say đắm với bất kì ai dù 

là người lớn hay trẻ nhỏ. Vì vậy, nhạc cụ này thường được lựa chọn để dạy 

cho trẻ ngay từ lứa tuổi mẫu giáo. “Trẻ nhỏ nếu được nghe và chơi những 

nhạc cụ từ sớm sẽ có khả năng phát triển cảm xúc tốt hơn. Đặc biệt, piano 

được xem như một nhạc cụ có khả năng kích hoạt não bộ hoạt động hiệu 

quả và nhạy bén hơn bất kỳ một loại trò chơi hay công cụ nào” [62]. 

Khi chơi piano, trẻ 5 tuổi bộc lộ cảm xúc khá rõ, những tình cảm 

(vui, buồn, háo hức, bất ngờ, hân hoan...) được thể hiện một cách linh hoạt 

thông qua tính chất, giai điệu của các bản nhạc. Âm thanh tiếng đàn giúp 

trẻ bộc lộ cảm xúc rõ ràng hơn về sự yêu, ghét, buồn, vui... trong cuộc 

sống, góp phần tích cực vào hình thành tính cách chứng kiến, phân biệt 

đúng sai, buồn vui... những cảm xúc cần rõ ràng trong cuộc sống sau này 

của trẻ. 

Ngoài ra, chơi đàn piano là hình thức giải trí lành mạnh giúp trẻ có thể 

quyên đi mệt mỏi, căng thẳng, làm giảm nhịp tim và huyết áp, khiến trẻ cảm 

thấy thoải mái hơn. Khi chơi piano, giai điệu của bản nhạc đã tác động tới 

những cung bậc cảm xúc do sự biến đổi của âm điệu, tiết tấu, làm cho trẻ cảm 

thấy như mình đang vui chơi trong âm nhạc, mà không cảm thấy áp lực hay lo 

sợ. Đó là cách rất tốt để trẻ nhỏ tìm được niềm vui và sự thư giãn sau những 

buổi học căng thẳng ở trên lớp.  
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1.2.3.2. Hỗ trợ chữa bệnh  

Trong bài viết Âm nhạc trị liệu, tác giả Lê Hải Đăng cho rằng: “Phương 

pháp đặc trị bằng âm nhạc đối với các bệnh nhân bị khuyết tật (khiếm khuyết 

bẩm sinh), tự kỷ, tổn thương não (tai biến mạch máu não), tổn thương não nói 

chung và chậm phát triển trí tuệ” [60]. Đó là tác dụng rất tốt để hỗ trợ chữa 

bệnh cho những người không may mắc phải bệnh này. 

Đồng quan điểm đó, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 

Nguyễn Văn Thọ, là người đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng phương pháp hình 

tượng và âm nhạc để trị liệu cho các bệnh nhân tâm thần, ông cho biết: “đây 

là liệu pháp đặc biệt kết hợp sử dụng âm nhạc để mang lại sự cân bằng và 

giúp con người vượt qua những bất ổn về mặt tinh thần, thể chất, xã hội và 

nhận thức” [65]. 

Qua những nhận định trên, chúng tôi cho rằng: đối với trẻ tự kỷ và 

chậm phát triển thì học piano là một phương pháp trị liệu, hỗ trợ phục hồi rất 

tốt, khắc phục những khiếm khuyết về trí não. Những bản nhạc piano sẽ giúp 

trẻ thoải mái hơn về mặt tâm lý, cải thiện hành vi. Giai điệu nhẹ nhàng, êm ái 

từ cây đàn piano giúp xoa dịu sự sợ hãi, làm cho trẻ cảm thấy an toàn và dễ 

chịu hơn. 

Trẻ bị bệnh tự kỉ rất sợ giao tiếp, hầu như không nói hay tương tác với 

những người xung quanh. Các bé tự kỷ thường tự cô lập mình với thế giới bên 

ngoài, thu mình trong vỏ ốc, khép lòng lại với mọi người, tựa như có bức 

tường thành đang ngăn chặn các em bộc lộ cảm xúc. Chơi piano cũng là một 

cách hỗ trợ phát triển khả năng giao tiếp. Với trẻ bị tự kỷ bị hạn chế về ngôn 

từ có thể dùng âm nhạc để giúp các em bộc lộ những cảm xúc của bản thân ra 

bên ngoài, hỗ trợ cho quá trình điều trị. 

Nhà tâm lý trị liệu Wagner, người Pháp cho rằng: “Âm nhạc bắt đầu ở 

nơi mà khả năng của những lời nói chấm dứt” [65]. Chơi đàn piano có thể làm 

thay đổi cảm xúc, ý nghĩ của bệnh nhân theo chiều hướng tích cực, gia tăng trí 
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nhớ, phục hồi và phát triển khả năng giao tiếp xã hội, giúp bệnh nhân có tinh 

thần lạc quan, can đảm hơn khi phải chống chọi với những nỗi đau về tinh 

thần hay thể xác. 

Nhiều trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ có sự cuốn hút bẩm sinh bởi âm nhạc và 

nhạc cụ. Vì vậy, trị liệu tự kỷ bằng âm nhạc thông qua việc chơi đàn piano 

trong những thập niên gần đây đã được áp dụng rộng rãi và được xem là một 

trong những phương pháp can thiệp hữu hiệu về mặt trao dồi ngôn ngữ, giúp 

các em tự tin, hòa nhập và thích nghi tốt hơn trong những môi trường sinh 

hoạt không ngừng thay đổi ở gia đình, trường học và cộng đồng. 

1.3. Thực trạng về trường mầm non Tuổi thần tiên, Mỹ Đình, Hà Nội 

 Tìm hiểu thực trạng trường mầm non Tuổi thần tiên là một trong những 

nội dung quan trọng, nhằm đưa ra những cơ sở về thực tiễn để đánh giá mức 

độ cần thiết cho việc dạy học piano cho trẻ 5 tuổi tại nhà trường, từ đó đưa ra 

những biện pháp dạy piano phù hợp với đối tượng này.  

1.3.1. Khái quát chung 

1.3.1.1. Cơ cấu tổ chức 

 Hiện nay, trường gồm có Ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên, công 

nhân viên và các tổ chuyên môn, cụ thể: Ban Giám hiệu gồm 2 người (1 

hiệu trưởng và 1 hiệu phó); GV gồm 16 người có trình độ chuyên môn tốt; 

Cán bộ, công nhân viên gồm 6 người (1 bảo vệ, 1 kế toán, 2 dinh dưỡng và 2 

lao công); có 3 tổ chuyên môn (tổ GV lớp lớn gồm 5 người, tổ GV lớp nhỡ 6 

người và tổ GV lớp nhỏ gồm 8 người). Số lớp và số trẻ theo học tại trường 

từ 2016 đến nay gồm: Năm học 2016 - 2017 có 6 lớp với  240 trẻ; Năm học 

2017 - 2018 tăng thêm 1 lớp với 280 trẻ. 

Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường 

mầm non. Cán bộ quản lý nhà trường tổ chức các hoạt động, chức năng nhiệm 

vụ, quyền hạn được quy định trong điều lệ. Các hội đồng và tổ chức đoàn thể 

được thành lập theo cơ cấu và hoạt động đúng chức năng quy định, luôn có sự 
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phối hợp tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhà trường. Hai 

năm qua, trường đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, chăm 

sóc trẻ. Từng năm học, BGH nhà trường đều đưa ra những chỉ tiêu phấn 

đấu toàn diện, từ công tác giảng dạy đến chăm sóc trẻ cả về tinh thần và 

thể chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… 

Dưới sự lãnh đạo của bộ máy tổ chức, Ban lãnh đạo nhà trường đã vận 

hành và đồng bộ, hợp lý theo theo quy định Điều lệ trường mầm non. Hàng 

năm, trường đều thực hiện tốt các phong trào thi đua do phòng giáo dục và địa 

phương phát động.  

1.3.1.2. Cơ sở vật chất 

Trường mầm non Tuổi thần tiên được nằm trên địa bàn phường Mỹ 

Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội, trường được thành lập từ 

năm 2016 và là một trong những cơ sở mầm non tư thục uy tín, chất lượng 

của thủ đô Hà Nội.  

Trường mầm non Tuổi thần tiên có mục tiêu nuôi dạy trẻ theo đúng 

chương trình chăm sóc giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dưới 

sư chỉ đạo của cơ quan cấp trên, trường đã tạo điều kiện cho trẻ phát triển 

năng khiếu một cách tự nhiên, khơi dậy niềm đam mê, hứng thú học tập ngay 

từ khi còn nhỏ.  

Từ khi mới bắt đầu thành lập, trường đã lựa chọn phương châm đổi mới 

tổ chức môi trường giáo dục “học bằng chơi, chơi mà học”, Hội đồng quản trị, 

Ban giám hiệu nhà trường đầu tư cho trẻ trong hoạt động trải nghiệm ngay tại 

trường, qua đó trẻ tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình 

thức và sáng tạo ở các khu vực hoạt động một cách vui vẻ. 

Với sức trẻ, bầu nhiệt huyết và tình yêu dành cho trẻ, tập thể cán bộ, 

giáo viên, nhân viên trường mầm non Tuổi thần tiên luôn đoàn kết nhất trí 

một lòng xây dựng nhà trường ổn định và phát triển xứng đáng niềm tin của 

phụ huynh và ban ngành cấp trên. 
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Trường mầm non Tuổi thần tiên có hệ thống cơ sở vật chất khang 

trang, hiện đại, được trang bị đầy đủ giáo cụ, học cụ tân tiến phù hợp với 

chương trình giảng dạy và với từng nhóm lứa tuổi. Sân chơi được lát cỏ nhân 

tạo đảm bảo an toàn khi bé vui chơi và hoạt động thể chất. Các trang thiết bị 

phục vụ dạy học sạch đẹp và tiện lợi cho cả GV và trẻ. 

Khuôn viên của trường đều có biển tên trường, với tường rào bao 

quanh các khu vui chơi. Diện tích sân chơi được thiết kế phù hợp, có cây xanh 

và được cắt tỉa đẹp, có vườn cây, vườn rau sạch. Sân chơi có hiên chắn, đảm 

bảo an toàn và có đủ đồ chơi ngoài trời theo quy định. Các phòng sinh hoạt 

chung (làm nơi ăn, ngủ cho trẻ) được trang bị đầy đủ với cảnh quan trang trí 

đẹp, có đủ đồ dùng và thiết bị tối thiểu theo quy định cho sinh hoạt, vui chơi, 

phục vụ trẻ ngủ đảm bảo ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Bếp của 

trường được xây dựng theo quy trình bếp một chiều dùng để phục vụ trẻ ăn 

bán trú, có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Nhà trường cũng trang bị bàn ghế cho GV họp và sinh hoạt chuyên 

môn, có tủ và các biểu bảng theo quy định. Các phòng hành chính và phòng 

chức năng với diện tích rộng và được trang bị các phương tiện làm việc hiện 

đại: máy tính, internet... Nhà trường đầu tư đầy đủ các đồ dùng, đồ chơi theo 

Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục 

mầm non. Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài danh mục quy định đảm bảo 

tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ. Nhà trường thường xuyên tiến hành 

kiểm tra, kiểm kê tài sản hàng năm và xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm 

phù hợp. 

Năm 2016, khi môn piano được đưa vào chương trình dạy học cho 

trẻ 5 tuổi, nhà trường đã sử dụng 1 phòng chức năng và đầu tư 10 đàn 

piano để dạy học. Sự quan tâm đầu tư của Ban lãnh đạo nhà trường đã tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc dạy học piano cho trẻ 5 tuổi tại trường mầm 

non Tuổi thần tiên. 
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1.3.2. Năng lực giáo viên và khả năng cảm thụ âm nhạc của học sinh 

1.3.2.1. Năng lực của giáo viên 

Trường Mầm non Tuổi thần tiên với đội ngũ GV có nhiều kinh nghiệm 

trong chăm sóc, giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non và luôn nâng cao tinh thần 

trách nhiệm cao trong công việc. Đội ngũ GV trực tiếp giảng dạy đa số là 

những thầy cô đã tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp chuyên ngành sư phạm mầm 

non của trường Cao đẳng Mầm non Trung ương. Hai năm gần đây, để tăng 

thêm chất lượng dạy học các môn năng khiếu, trường có tuyển thêm một số 

giáo viên chuyên ngành Sư phạm âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật. GV của 

trường đều có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, mến trẻ và đạt trình độ chuẩn 

và trên chuẩn với chức năng dạy học của trường mầm non. Trong quá trình 

dạy học, GV luôn tìm tòi học hỏi, trao dồi kinh nghiệm để nâng cao chất 

lượng chăm sóc giáo dục trẻ một cách toàn diện có đủ năng lực để tổ chức 

hoạt động của trẻ. Việc nắm vững những kiến thức cơ bản về chương trình 

giáo dục mầm non, nắm bắt kịp thời tâm sinh lí trẻ để đưa ra kế hoạch giáo 

dục phù hợp với từng lứa tuổi luôn được GV đề cao và đưa ra những biện 

pháp khắc phục. 

Với mục tiêu phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, trường Mầm 

non Tuổi thần tiên xem tri thức của GV là yêu cầu quan trọng nhất để đạt 

được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn của trường, GV phải đáp 

ứng hàng loạt yêu cầu của trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng 

giảng dạy. 

Trong dạy học piano cho trẻ 5 tuổi, dù mới được thực hiện trong một 

năm qua, nhưng các GV đã nắm bắt được mục tiêu phát triển môn học đặc thù 

này. Để đảm bảo dạy học piano, nhà trường đã tuyển hai GV có năng đủ trình 

độ chuyên môn, có thể đảm nhiệm tốt vai trò dạy học.  

GV được tuyển vào trường Mầm non Tuổi thần tiên phải luôn nhiệt 

tình, năng động, sáng tạo, tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề 
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nghiệp. Đội ngũ GV của trường được đào tạo bài bản về kĩ năng dạy trẻ. 

Cùng với sự trẻ trung, nhiệt tình, yêu trẻ, các GV đã và đang nhận được niềm 

yêu mến và tin tưởng của các bậc phụ huynh.  

1.3.2.2. Khả năng cảm thụ âm nhạc của trẻ 

Trẻ 5 tuổi tại trường mầm non Tuổi Thần Tiên có khả năng cảm thụ âm 

nhạc tốt thông qua thính giác. Năm học 2016 - 2017, qua thực tế dạy học 

piano trên tổng số 60 trẻ ở 2 lớp mẫu giáo lớn, chúng tôi nhận thấy, các em rất 

hào hứng với môn học này, tuy nhiên, vẫn còn một số em chưa thực sự chú ý 

trong khi học. 

Nhìn chung, trẻ 5 tuổi tại trường mầm non Tuổi thần tiên có thể xác 

định được các âm thanh cao hay thấp, to hay nhỏ và âm sắc của một số nhạc cụ 

phổ biến (piano, ghita, trống...) hay của giọng hát. Biết phân biệt nhịp độ nhanh 

hay chậm cũng như tính chất âm nhạc (vui vẻ, sôi nổi, êm dịu, khoan thai...), biết 

cảm nhận sự cao thấp của âm thanh và đọc theo ở mức độ đơn giản. 

Trẻ 5 tuổi còn có khả năng ca hát: So với trẻ 3 - 4 tuổi thì ở độ tuổi này 

giọng của trẻ đã có âm vang (tuy chưa lớn) và đã ổn định trong khoảng 1 

quãng 8, điều này có tác dụng hỗ trợ việc học piano của trẻ. Ngoài ra, trẻ còn 

có thể vận động theo nhạc rất tốt và thích tham gia các trò chơi âm nhạc như: 

thể hiện vận động theo âm nhạc, di chuyển đội hình, định hướng trong không 

gian âm nhạc, nhận biết giai điệu của bài hát quen thuộc... Khi phối hợp vận 

động với âm nhạc, các em cũng bắt đầu có sự sáng tạo động tác diễn theo cảm 

nhận của mình. 

Với trẻ có năng khiếu nổi trội thì khả năng cảm nhận âm nhạc tốt hơn. 

Có thể làm theo những mô hình tiết tấu, nhịp điệu hoặc một giai điệu cơ bản 

mà GV làm mẫu. Những khả năng này có tác dụng hỗ trợ rất lớn trong việc 

học piano của trẻ. Chúng tôi đã tiến hành thống kê, đánh giá khả năng cảm 

thụ âm nhạc của 75 trẻ 5 tuổi (lớp mẫu giáo lớn C1 và C2) tại trường Mầm 

non Tuổi thần tiên qua thực tế dạy học trong năm 2017-2018 như sau: 
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TT Khả năng cảm thụ âm nhạc SL Tỷ lệ (%) 

1 Nhận biết giai điệu của những bài hát quen 

thuộc 

73 97,3% 

2 Phân biệt âm thanh cao thấp, to nhỏ 70 93,3% 

3 Phân biệt độ nhanh, chậm của giai điệu 62 82,6% 

4 Vận động cơ thể theo tiết tấu, nhịp điệu 72 96% 

 

Kết quả trên cho thấy, khả năng cảm thụ âm nhạc của trẻ khá cao. 

Khả năng nhận biết giai điệu của những bài hát quen thuộc có 73/75 trẻ, tỉ 

lệ 97,3%; vận động cơ thể theo tiết tấu, nhịp điệu có 70/75, tỉ lệ 96%; phân 

biệt âm thanh cao thấp, to nhỏ có 70/75 trẻ, tỉ lệ 93,3%; phân biệt độ 

nhanh, chậm của giai điệu có 62/75 trẻ, tỉ lệ 82,6%. 

Như vậy, có thể nhận định rằng, thông qua nghe nhạc, trẻ 5 tuổi đã biết 

cảm thụ và đánh giá tác phẩm âm nhạc hay hoặc không hay, từ đó các em có 

những hành vi ứng xử như hứng thú với một hoặc một vài thể loại âm nhạc, 

có biểu hiện thích bài này và không thích bài kia, thậm chí cũng có thể giải 

thích được vì sao thích, vì sao không thích. Vì vậy, GV cần phải điều chỉnh 

phù hợp với tâm lý trẻ bằng cách theo dõi diễn biến và sự phát triển của trẻ 

thông qua hoạt động dạy học này. Ngoài ra, cần phải có những biện pháp 

riêng để dạy học piano cho trẻ, sao cho các em không chỉ nắm bắt được 

những kỹ năng cơ bản để chơi đàn, mà thông qua đó biết nâng cao khả năng 

nghe nhạc. 

1.3.3. Chương trình học 

Trường Mầm non Tuổi thần tiên áp dụng chương trình giáo dục chuẩn 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời kết hợp hài hòa với những phương 

pháp giáo dục tiên tiến theo chuẩn quốc tế như Shichida, Montessori, Howard 

Gardner, Tony Buzan… lấy trẻ làm trung tâm, người học vô ý, còn người dạy 
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có ý. Từ phát triển về nhân cách, nhận thức, thể chất, tình cảm xã hội cho đến 

ngôn ngữ và thẩm mỹ, nghệ thuật… nhà trường luôn đồng hành cùng phụ 

huynh giúp trẻ đạt các tiêu chí sau để phát triển toàn diện: phát triển thể chất 

(bé khỏe mạnh); phát triển trí não (bé thông minh); phát triển kỹ năng sống 

(bé tự tin); phát triển nhân cách và tình cảm xã hội (bé lễ phép). 

Trường Mầm non Tuổi thần tiên cũng luôn cam kết về chất lượng chăm 

sóc và giáo dục đạt chuẩn, ngoài ra đó là sự an toàn của trẻ, môi trường sạch 

sẽ, thoáng mát, không gian rộng rãi, học cụ, học liệu và đồ chơi đa dạng, hiện 

đại sẽ kích thích sự phát triển để trẻ phát huy điểm mạnh của riêng mình. 

Cùng với đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình sẽ luôn ân cần, chu đáo chăm sóc trẻ 

bằng cả đam mê và tình yêu thương. 

Chương trình học của nhà trường được xây dựng dựa trên chương trình 

khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gắn với thực tiễn với cách tiếp cận mới, 

xuất phát từ quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong quá trình giáo dục. 

Tại trường, trẻ được là trung tâm của mọi hoạt động, được đóng một 

vai trò tích cực nhất. Các em được học và làm quen, khám phá, trải nghiệm 

với từng chủ đề khác nhau trong quá trình học tập tại nhà trường. 

Về cơ bản, chương trình học của nhà trường khá hấp dẫn, thú vị, phù 

hợp với tâm, sinh lý lứa tuổi, giúp trẻ nhận biết nhanh, kích thích tính tò mò... 

nên dễ lôi cuốn trẻ vào các chủ đề khác nhau. Khi học tập, các em được chủ 

động khám phá sự vật hiện tượng bằng hệ thống câu hỏi mở và cách giải 

quyết vấn đề của từng cá nhân khi được quan sát qua các buổi dã ngoại thực 

tế… Điều đó nhằm phát triển theo chiều sâu trong tư duy, khơi dậy và phát 

huy tối đa tính sáng tạo, khả năng độc lập và tự tin vốn có trong từng đứa trẻ. 

Ngoài ra, chương trình học của nhà trường còn có các bộ môn học năng 

khiếu luôn làm trẻ thêm yêu thích hoạt động và luôn làm các bé bận rộn có 

chủ đích như: âm nhạc, mĩ thuật, múa, tiếng Anh, võ, bóng đá, bóng rổ… 
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Nằm trong bộ môn Âm nhạc, nhà trường đã đưa môn học piano vào 

giảng dạy cho trẻ. Đây là một môn học mang lại nhiều lợi ích cho sự phát 

triển toàn diện của trẻ em. Với những đặc thù riêng biệt, piano luôn là một 

môn học mà bản thân nó đã có sức thu hút, gây được sự hứng thú, tò mò với 

trẻ em khi mới lần đầu tiếp xúc.   

1.3.4. Thực trạng dạy học piano 

1.3.4.1. Hình thức tổ chức lớp và tài liệu học tập 

Hiện nay nhà trường có lớp học cá nhân và lớp học tập thể: Lớp cá 

nhân (1 thày 1 trò) học trong 45 phút, mỗi tuần 1 tiết. Lớp tập thể (1 thày 4 

trò) học trong 90 phút, mỗi tuần 1 tiết. Lịch học được xếp sau 16h30 các ngày 

trong tuần. Trong quá trình dạy học nhà trường còn tổ chức các buổi biểu diễn 

để rèn luyện cho học sinh sự tự tin, bản lĩnh, khả năng làm chủ mình trước 

đám đông. 

Về tài liệu học tập, từ 2016 - 2017, khi bắt đầu đưa môn học piano vào 

chương trình dạy học, các GV đã sử dụng giáo trình John Thompson’s (phần 

1) dạy thử nghiệm cho lớp mẫu giáo lớn, 5 tuổi. Đây là một bộ giáo trình 

piano phổ thông của Mỹ, hiện nay được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Bộ 

giáo trình John Thompson’s đầy đủ, gồm có 8 phần, trong đó có 4 phần (phần 

1 - 4) được thiết kế theo hình thức sách ngang và 4 phần sau (phần 5 - 8) được 

thiết kế theo hình thức sách dọc. Tuy nhiên, với đối tượng là trẻ 5 tuổi thì 

trường mầm non Tuổi thần tiên mới thử nghiệm dạy ở phần 1. Trong quá 

trình dạy học, để phát huy tối đa hiệu quả cho trẻ, GV dạy piano đã tuân thủ 

theo tiêu chí dạy tuần tự từ đầu tới cuối các bài tập từ dễ đến khó.  

Giáo trình John Thompson phần 1 giúp người học tiếp cận với piano 

bằng nốt đô giữa đàn, thế tay hai ngón cái đặt vào nốt đô. Từ nốt đô này các 

em sẽ được học các nốt tiếp theo về tay phải (đô - rê - mi - pha - son) và tay 

trái (đô - si - la - son - pha), theo thứ tự và các hình nốt khác nhau, thế tay 

không thay đổi. Điều này khiến các em dễ nhận thức và dễ thực hành hơn. 
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Hình thức tổ chức lớp và tài liệu học tập như trên còn có những hạn chế 

như: Trẻ học 1 tiết trong 1 tuần là quá ít dẫn đến việc luyện tập không được 

thường xuyên, ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu của trẻ. Việc sử dụng một 

giáo trình nước ngoài làm hạn chế khả năng cảm thụ âm nhạc với những màu 

sắc khác nhau, đặc biệt là các em không được tiếp cận với những bản nhạc 

mang những giai điệu thân quen của Việt Nam.  

Riêng về tài liệu học tập như trình bày ở trên, đã làm cho chương trình 

dạy học chưa được phong phú, việc cập nhật chương trình cũng như tài liệu 

giảng dạy còn chưa thường xuyên…(ngoài bộ giáo trình John Thompson, nhà 

trường chưa có thêm giáo trình nào khác). Thiết nghĩ, bên cạnh giáo trình 

John Thompson với những tiểu phẩm nước ngoài, nên có đưa thêm một số 

tiểu phẩm biên soạn cho piano từ những ca khúc thiếu nhi Việt Nam, giúp cho 

trẻ có nhiều hứng thú hơn trong khi luyện tập. Đó là vấn đề cần khắc phục, 

nhằm hướng tới dạy học piano hiệu quả hơn. 

1.3.4.2. Phương pháp dạy học của giáo viên 

Các buổi dạy piano cho trẻ 5 tuổi tại trường mầm non Tuổi thần tiên 

thường được GV lên lớp với ba hoạt động chính: kiểm tra bài cũ, luyện tập 

bài mới và ôn tập. Đối với phần kiểm tra bài cũ giáo viên thực hiện tương đối 

linh hoạt, có thể tổ chức ngay đầu tiết học hoặc đan xen trong tiến trình buổi 

học với nhiều hình thức kiểm tra đa dạng như yêu cầu trẻ đàn bài cũ, gõ tiết 

tấu, đọc nốt nhạc… hoặc giáo viên đàn giai điệu cho trẻ nghe để trẻ đoán tên 

bài nhạc. Phần luyện tập bài mới là hoạt động chính của tiết học. Phần này 

giáo viên cung cấp kiến thức của nội dung bài học, tập trung sự chú ý của trẻ, 

hướng dẫn trẻ luyện tập kết hợp với các trò chơi âm nhạc. Trong mỗi buổi học 

học sinh được nghỉ giải lao khoảng 5 phút sau đó lại tiếp luyện tập bài học. 

 Trong giai đoạn đầu tiên khi trẻ tiếp xúc với đàn piano, để trẻ yêu 

thích và tạo tiền đề cho sự phát triển các kỹ năng chơi đàn sau này thì phương 

pháp giảng dạy của giáo viên là vô cùng quan trọng. Với trẻ em, mỗi GV cần 
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phải chuẩn bị cho mình tâm lý kiên nhẫn cùng với việc nghiên cứu phương 

pháp giảng dạy sao cho hiệu quả. Tuy nhiên, thực trạng dạy học piano cho trẻ 

5 tuổi tại trường mầm non Tuổi thần tiên cho thấy, trong quá trình giảng dạy, 

việc sử dụng những phương pháp này của GV đã có những ưu điểm và nhược 

điểm nhất định. 

Để đánh giá mức phương pháp dạy học của GV, nhà trường đã tổ chức 

dự giờ 4 GV (2 GV hợp đồng và 2 GV là cộng tác viên). Để có kết quả khách 

quan, Ban lãnh đạo nhà trường đã mời 3 GV ở trung tâm Music Talent đánh 

giá, với kết quả như sau: 

TT Phương pháp dạy học SL Tỷ lệ (%) 

1 Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học 2 66,6% 

2 Kiểm tra bài cũ  4 100% 

3 Hướng dẫn HS tự vỡ bài 3 60% 

4 Khơi gợi sự hứng thú học tập của HS 2 66,6% 

Dựa vào kết quả đã tổng hợp trên đây, chúng tôi có một vài nhận xét về 

ưu điểm và khuyết điểm như sau: 

Ưu điểm: GV dạy piano phần lớn đều là những người có tinh thần trách 

nhiệm cao, nhiệt huyết, tìm tòi, sáng tạo, ham học hỏi trong công việc. Trong 

quá trình dạy học, các GV luôn cố gắng cập nhật các phương pháp giảng dạy 

mới, nên bước đầu đã tạo nên một môi trường học tập tốt cho việc dạy và học 

piano tại đây. Ngoài các phương pháp sư phạm như: thuyết trình, giảng giải 

khi dạy lý thuyết, sửa bài,…và phương pháp thị tấu để trình diễn tác phẩm 

trước khi hướng dẫn trẻ thực hành luyện tập, GV còn kết hợp khá nhiều 

phương pháp dạy học tích cực như: chia nhóm tập, đối với các lớp tập thể có 

cùng trình độ. Trong quá trình dạy, GV luôn sửa lỗi, nhận xét, hoàn thiện bài 

cho trẻ. Với những phương pháp như vậy, trẻ được chủ động và hứng thú hơn 

trong việc học.  
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Nhược điểm: GV lên lớp chưa có kế hoạch rõ ràng, nên việc sắp xếp 

nội dung giảng dạy chưa linh hoạt, chưa phù hợp với từng đối tượng trong 

mỗi buổi dạy, do vậy tính hiệu quả của dạy học chưa được cao. GV còn chủ 

quan trong quá trình giảng dạy như: không tuân thủ trình tự giáo trình, nhảy 

bài, nhảy phần học, thậm chí là bỏ qua phần lý thuyết liên quan đến bài tập, 

không khai thác hết được các nội dung sẵn có trong giáo trình để phục vụ 

giảng dạy. Ngoài ra, cũng có GV không nghiên cứu trước nội dung dạy học 

cũng như mục tiêu mà giáo trình hướng tới, khiến khi dạy bị thụ động, hiểu 

sai, hiểu chưa đúng về bộ giáo trình mà mình đang sử dụng để giảng dạy, dẫn 

đến sử dụng các phương pháp không hiệu quả và đối tượng ảnh hưởng trực 

tiếp chính là trẻ. 

Việc GV tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá khả năng của trẻ và vấn 

đề hướng dẫn luyện tập ở nhà cũng không được thường xuyên khiến kết quả 

học đàn chưa được tốt. Ngoài ra, GV chỉ chú trọng đến nội dung của bài học 

mới mà ít khi cho trẻ ôn luyện bài cũ. Chính vì vậy, khi các em biểu diễn đã 

gặp nhiều lúng túng, thể hiện bài không tốt và mất tự tin.  

Do lớp học đông nên GV đã áp dụng kiểu dạy kiểu truyền tay, không 

chú trọng cho trẻ thuộc nốt nhạc, dạy tiết tấu… ngay từ đầu, khiến các em học 

thuộc vẹt mà không biết đọc nốt nhạc, không hiểu tiết tấu, nhịp phách…của 

bản nhạc. Vì thế, khi gặp một bài tập mới, trẻ không thể tự vỡ bài và rất khó 

làm việc độc lập. Bên cạnh đó, GV cũng chưa khơi gợi được trí tưởng tượng 

cho các em bởi việc giảng về nội dung, tính chất trong từng tác phẩm chưa 

được coi trọng. 

Trong quá trình giảng dạy, có những từ ngữ chuyên ngành mà GV sử 

dụng để giải thích chưa phù hợp với tâm lý lứa tuổi, dẫn đến trẻ không hiểu 

hoặc hiểu chưa đúng, thậm chí là hiểu sai vấn đề mà GV truyền đạt. Chính vì 

thế, việc trau dồi vốn từ ngữ khi giao tiếp với trẻ em là điều mà mỗi GV đều 

cần lưu ý trong quá trình giảng dạy. 
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Khi dạy học piano, GV chưa hoàn toàn nắm bắt được tâm lý của trẻ, 

nên hạn chế việc khơi gợi sự hứng thú yêu thích trong học tập của các em. 

Cách hướng dẫn luyện tập còn khô cứng và chưa chú trọng vào việc luyện 

ngón thông qua các bài tập gam, kỹ thuật. Thực tế, trẻ 5 tuổi khi mới học 

không cần phải đòi hỏi quá cao về kỹ năng chơi đàn, nhưng nếu các bài tập 

này không được luyện tập thường xuyên, thậm chí bỏ qua trong quá trình dạy 

học cho trẻ thì sẽ là một thiếu sót cần phải khắc phục. 

Như vậy, với mỗi giờ học trên lớp, GV đã áp dụng nhiều phương pháp 

giảng dạy khác nhau nhằm tăng sự hứng thú học tập cho trẻ. Tuy nhiên, việc 

sử dụng nhiều phương pháp vừa là ưu điểm, vừa là nhược đểm, vì nếu sử 

dụng không khéo léo, phù hợp từng phương pháp sẽ không đạt được hiệu quả 

mong muốn cũng như mục tiêu bài học, gây loãng kiến thức trọng tâm,… Vì 

thế, trước khi dạy một bài mới, GV cần tự chủ động linh hoạt áp dụng những 

phương pháp giảng dạy tốt nhất. 

1.3.5. Thực trạng học piano của trẻ 

Trẻ 5 tuổi tại trường Mầm non Tuổi thần tiên có khả năng tiếp thu khá 

tốt những kiến thức mà GV truyền đạt, có thể phân biệt nốt nhạc, ký hiệu âm 

nhạc thông qua các hoạt động tổ chức dạy học của GV. Trẻ có khả năng ghi 

nhớ nội dung bài học cũng như các ký hiệu âm nhạc. Ngoài ra, còn có thể đọc 

nốt nhạc và đàn hai tay kết hợp với nhau trên hai khóa nhạc (khóa son và 

khóa pha) những nét giai điệu đơn giản, những hình nốt cơ bản, khi chơi đàn 

đôi tay của trẻ khá linh hoạt và lắng nghe được âm thanh của đàn piano, phân 

biệt được và sửa sai kịp thời nếu bấm nhầm phím… 

Bên cạnh những ưu điểm về khả năng tiếp thu ở trên, thì trẻ 5 tuổi học 

piano tại trường còn tồn tại những hạn chế. Khi luyện tập tư thế của trẻ chưa 

được chuẩn: ngón tay, cổ tay còn bị gãy. Các ngón tay còn yếu, chưa có khả 

năng độc lập, dẫn đến khi tập đàn dễ bị dính phím hoặc dùng sức của cổ tay 

để ấn phím đàn xuống khiến cổ tay bị căng cứng. Khi tập đàn, một số em còn 
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ngồi gù lưng, vai cao vai thấp, ngồi không đúng vị trí chính giữa của đàn hoặc 

gặp những vấn đề về tiết tấu, nhịp phách. Khi tập đàn chưa chủ động đọc nốt 

và còn bị sai nhịp, sai tiết tấu dẫn đến không thể hiện được nội dung, tính chất 

của bản nhạc.  

Thực tế cho thấy, trẻ 5 tuổi khi học đàn còn mất tập trung, nhanh chán, 

khả năng tự vỡ bài còn kém và lười luyện tập. Đặc biệt, có những trẻ còn 

thích học truyền tay (học vẹt) để học thuộc câu nhạc, bài nhạc mà không 

muốn đọc nốt, dẫn đến việc các em không nhận biết được nốt nhạc trên bản 

nhạc cũng như vị trí của nốt nhạc đó ứng trên phím đàn…(còn nhầm giữa 

khóa son và khóa pha). Cũng có em chơi đúng nốt nhưng không đúng vị trí 

trên phím đàn (sai quãng 8) hoặc vội vàng tập cho xong, không đánh riêng 

tay mà tập ghép luôn hai tay, nên chơi sai nốt hoặc tiết tấu, dẫn đến hình 

thành cố tật khiến GV rất khó sửa và khi học bài mới lại quên mất bài cũ. 

Điều đó làm các em không tạo được vốn bài và tâm lý sẵn sàng khi biểu 

diễn, cũng như chưa có cảm xúc khi chơi đàn do không hiểu về chính bản 

nhạc mình vừa thể hiện.  

Tiểu kết 

Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

trong đời sống của con người. Với trẻ em, âm nhạc còn đóng vai trò cả trực 

tiếp lẫn gián tiếp trong việc giáo dục toàn diện. Âm nhạc nói chung, piano nói 

riêng dần được sự quan tâm của xã hội và trở thành một trong những tiêu chí 

lựa chon hàng đầu, đặc biệt ở các thành phố lớn trong thời gian gần đây. Việc 

dạy học piano cho trẻ 5 tuổi như thế nào để đạt hiệu quả đang là vấn đề quan 

tâm của mỗi cá nhân phụ huynh, bản thân mỗi GV và lớn hơn là mỗi trường 

mầm non có bộ môn piano trong chương trình đào tạo. 

Qua thực tế giảng dạy và cũng như tìm hiểu về phương pháp giảng dạy 

piano, chúng tôi nhận thấy trường Mầm non Tuổi thần tiên là một trong 

những trường đào tạo, nuôi dưỡng trẻ em có uy tín tại Hà Nội. Tuy nhiên, 
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việc dạy học piano cho trẻ tại trường vẫn tồn tại những hạn chế đến từ những 

nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. 

Chương 1 là những khái niệm chung liên quan đến việc dạy học piano, 

vai trò của việc dạy đàn piano đối với trẻ em cũng như thực trạng về việc dạy 

học piano cho trẻ 5 tuổi tại trường. Việc tìm hiểu kĩ những nội dung như trên 

sẽ là cơ sở để giải quyết vấn đề trong chương 2, hướng tới để có những biện 

pháp tốt nhằm áp dụng cho việc dạy học piano cho trẻ 5 tuổi tại trường Mầm 

non Tuổi thần tiên. 
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Chương 2 

BIỆN PHÁP DẠY HỌC PIANO CHO TRẺ 5 TUỔI  

2.1. Xây dựng chương trình dạy học piano 

Như đã trình bày, trường Mầm non Tuổi thần tiên có nhiệm vụ dạy trẻ 

mầm non ở 3 lớp: Lớp mẫu giáo bé, 3 tuổi; lớp mẫu giáo nhỡ, 4 tuổi; lớp mẫu 

giáo lớn, 5 tuổi. Căn cứ vào tâm sinh lý và sự phát triển của trẻ em, chúng tôi 

đề xuất môn học piano cho trẻ 5 tuổi tại trường Mầm non Tuổi thần tiên nhằm 

bổ trợ thêm cho chương trình dạy học của nhà trường. 

2.1.1. Mục tiêu  

Để đạt được hiệu quả cao trong dạy học, chúng tôi xin đưa qua một số 

mục tiêu sau: 

Về kiến thức: GV xác định đối tượng trẻ 5 tuổi trường mầm non Tuổi 

thần tiên, học piano nhằm đạt được những kỹ năng cơ bản ban đầu để thiết kế 

giờ dạy và hướng dẫn từng nội dung dạy học cho phù hợp. Ngoài ra, các nội 

dung về lý thuyết cũng cần được lồng gép đưa vào chương trình với cách thiết 

kế phong phú, để bổ trợ cho việc dạy piano đạt hiệu quả tốt. 

Về kỹ năng: Trẻ đạt được cách chơi các kỹ thuật cơ bản: legato, 

nonlegato qua thực hành luyện gam, luyện bài tập thực hành theo đúng mục 

tiêu dạy học. Riêng với những trường hợp khá, giỏi có thể hướng dẫn thêm kỹ 

thuật saccato. Bên những yêu cầu cần đạt về kỹ thuật, GV cần nâng cao nhận 

thức thẩm mỹ về âm nhạc cho trẻ trong từng tiết học, giúp các em cảm nhận 

và có tư duy tốt vể âm nhạc phù hợp với lứa tuổi, từ đó hình thành kỹ năng 

thực hành tốt trên đàn piano. 

Về thời gian và thời lượng chương trình: Với thực trạng như đã nêu ở 

chương 1, rõ ràng dạy piano cho trẻ 5 tuổi là một nhiệm vụ quan trọng. Tuy 

nhiên, vì một số lí do khác nhau, cho đến nay trường Mầm non Tuổi thần tiên 

chưa có sự quan tâm, đầu tư thích đáng cho môn học này. Bên cạnh những đề 

xuất trên, chúng tôi còn đưa ra thời lượng dạy học phù hợp với lứa 5 tuổi. Vì 
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vậy, chúng tôi đề xuất môn học piano sẽ được tính là thời gian phân bổ trên 

lớp với nhóm 02 trẻ/ 1 tiết, được thực hiện ở 2 học kỳ/ 1 năm. Cụ thể, đề xuất 

thời gian thực học của mỗi trẻ là: 2 tiết/ 1 tuần = 30 tiết/ 1 học kỳ. Theo đó, 

các em sẽ được học trong 2 học kỳ/ 2 năm = 60 tiết. Đây là thời gian tạm đủ 

để rèn luyện cho các bé 5 tuổi có được những kỹ năng cơ bản của piano. 

2.1.2. Nội dung dạy học cụ thể 

2.1.2.1. Bài tập thực hành piano 

Chương trình dạy học piano, sẽ biên soạn dựa trên cơ sở lựa chọn từ một 

số giáo trình đang lưu hành rộng rãi tại các trung tâm đào tạo âm nhạc có uy tín 

ở Hà Nội. Bên cạnh giáo trình John Thompson (phần 1) đã được thử nghiệm 

dạy ở năm học 2017 - 2018, chúng tôi tiếp tục kiến nghị dạy tiếp giáo trình 

John Thompson (phần 2). Đây là phần sử dụng khá nhiều các bài tập bổ trợ 

nhằm rèn luyện khả năng đọc nốt, giữ nhịp, hòa tấu, ôn tập lý thuyết, xướng 

âm. Ngoài ra, có thể cho trẻ tập ghép với phần đệm của GV sau khi đã ghép 

bài hoàn thiện. Những nội dung đó sẽ giúp các em hứng thú trong việc học và 

rèn luyện khả năng giữ nhịp khi chơi hòa tấu, phần đọc nốt (read aloud), 

xướng âm các tiểu phẩm, bài tập về nhà được cho ở các phần word sheet,… 

Giáo trình John Thompson có những đặc điểm phù hợp hơn với đối tượng trẻ 

em (đặc biệt là trẻ 5 tuổi) mới theo học đàn piano.  

Ngoài ra, để phù hợp với lứa tuổi lên 5, chúng tôi đề xuất biên soạn các 

bản piano dựa trên những giai điệu ca khúc thiếu nhi Việt Nam, là những bài hát 

quen thuộc mà các em đã được học từ lớp mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ. Những 

giai điệu quen thuộc đó sẽ  kích tích tinh thần học tập của trẻ. Trong quá trình 

thực hiện, cần nắm vững nguyên tắc biên soạn piano cho trẻ 5 tuổi phải đơn 

giản, dễ nhìn, dễ thuộc.  

Các ca khúc thiếu nhi được lựa chọn để soạn thành bản nhạc cho piano 

phải có nội dung trong sáng, giai điệu đẹp, phụ hợp với lứa tuổi như: Ai cũng 

yêu chú mèo (Kim Hữu), Đàn gà con (Nhạc: phi-lip-pen-cô: lời: Việt Anh), Mời 
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bạn vui múa ca (Phạm Tuyên), Một con vịt (Kim Duyên), Rửa mặt như mèo 

(Hàn Ngọc Bích), Tập đếm (Hoàng Công Sử), Cả nhà thương nhau (Phan Văn 

Minh), Đi học về (Hoàng Lân - Hoàng Long), Đội kèn tí hon (Phan Huỳnh 

Điểu), Sắp đến tết rồi (Hoàng Vân), Tạm biệt búp bê thân yêu (Hoành 

Thông), Thật là hay (Hoàng Lan),... Những ca khúc này có giai điệu trong 

sáng, hồn nhiên và chân thật sẽ giúp các em liên tưởng tới những hình ảnh 

thực trong đời sống.  

Ngoài ra, để giúp các em phát triển kỹ thuật piano, cũng cần biên soạn 

một số etude nhỏ để đưa vào chương trình dạy học. Đây là dạng bài tập rất tốt 

để củng cố và phát triển kỹ thuật cho ngón tay. Dạng bài tập này cũng cần 

chú ý lựa chọn những bản có tính chất âm nhạc khác nhau để tăng thêm sự 

hấp dẫn, tránh gây nhàm chán cho trẻ trong quá trình rèn luyện. 

Nội dung học piano ở học kỳ I (30 tiết) như sau: 

Phần piano cơ bản: Giáo trình John Thompson’s (phần 1); Phần thực 

hành piano ca khúc thiếu nhi: Ai cũng yêu chú mèo (Kim Hữu), Đàn gà con 

(Nhạc: phi-lip-pen-cô: lời: Việt Anh), Mời bạn vui múa ca (Phạm Tuyên), Một 

con vịt (Kim Duyên), Rửa mặt như mèo (Hàn Ngọc Bích), Tập đếm (Hoàng 

Công Sử)...; Phần luyện gam: luyện gam đô trưởng trong một quãng 8 với kỹ 

thuật legato; Phần Etude bổ trợ kỹ thuật: luyện kỹ thuật legato. 

Nội dung học piano ở học kỳ II (30 tiết) như sau: 

Phần piano cơ bản: Giáo trình John Thompson’s (phần 2); Phần thực 

hành piano ca khúc thiếu nhi: Cả nhà thương nhau (Phan Văn Minh), Đi học 

về (Hoàng Lân Hoàng Long), Đội kèn tí hon (Phan Huỳnh Điểu), Sắp đến tết 

rồi (Hoàng Vân), Tạm biệt búp bê thân yêu (Hoàng Thông), Thật là hay 

(Hoàng Lan)...; Phần luyện gam: Luyện gam đô trưởng trong phạm vi hai quãng 

8 với kỹ thuật nonlegato và stacato; Phần Etude bổ trợ kỹ thuật: Luyện kỹ thuật 

nonlegato và stacato. 
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2.1.2.2. Phần lý thuyết bổ trợ 

Để học piano hiệu quả, trẻ 5 tuổi cần phải được trang bị một số kiến 

thức âm nhạc cơ bản để nhận biết được các ký hiệu, hình nốt trên bản nhạc. 

Khi được học lý thuyết, các em sẽ được tư duy từ lý thuyết sang thực hành 

một cách vững vàng, tránh được tình trạng “học vẹt”, học máy móc kiểu 

truyền ngón như trước. 

Với phần lý thuyết, để phù hợp với mức độ tiếp nhận của trẻ, nên giới 

hạn ở mức độ sơ giản nhất. Theo đó, nội dung về ký hiệu được lựa chọn để trẻ 

có thể nhận biết ngay là: khóa nhạc; các nốt nhạc cơ bản; vị trí các nốt cơ bản 

trên khuông nhạc có khóa sol; vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc có khóa 

pha; các tiết tấu cơ bản: đen, đơn, trắng, tròn; các ký hiệu ngân dài: dấu chấm 

dôi, dấu miễn nhịp (dấu mắt ngỗng), dấu luyến; dấu nhắc lại (quay lại).  

Nội dung lý thuyết sẽ được chia thành hai phần cơ bản: Phần thứ nhất, 

hướng dẫn các ký hiệu cao độ và trường độ; phần thứ hai, hướng dẫn các ký 

hiệu ngân dài. 

Phần thứ nhất: 

Khuông nhạc (tiếng Anh: stave, staff) được định nghĩa “là một hệ 

thống gồm có năm dòng kẻ song song cách đều nhau. Các nốt nhạc có thể 

nằm trên các dòng kẻ hoặc nằm ở các khe giữa hai dòng kẻ. Như vậy, khuông 

nhạc bao gồm năm dòng kẻ và bốn khe” [25; 11]. Khi dạy trẻ 5 tuổi, trước 

tiên cần dạy cho các em biết cách xác định 5 dòng 4 khe của khuông, để từ đó 

có thể xác định độ cao của các nốt nhạc.   

Ví dụ 5: 

              Dòng                                                 Khe   

 

 Khóa nhạc “là tên gọi của ký hiệu dùng để xác định một độ cao nhất 

định cho các âm thanh nằm trên dòng và khe” [28; 20]. Khóa được đặt ở vị trí 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
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đầu khuông nhạc, quy định độ cao cho nốt nhạc viết trên khuông nhạc. Có 3 

loại khóa nhạc hay được sử dụng nhất là khóa son - khóa pha - khóa đô”. Với 

trẻ học piano, chỉ cần giới thiệu cho các em khóa sol và khóa pha. 

Ví dụ 6: Khóa Sol 

 

Ví dụ 7: Khóa pha 

 

Các nốt nhạc cơ bản bao gồm: đô - rê - mi - pha - son - la - si - (đô), 

tùy theo từng loại khóa, sẽ được viết lên khuông nhạc ở các vị trí khác nhau. 

Với khóa sol, các nốt cơ bản sẽ được thể hiện như sau.  

Ví dụ 8: Các nốt nhạc cơ bản trên khuông nhạc khóa son 

 

 Trường độ được định nghĩa: “là độ dài, ngắn của âm thanh, là một 

trong những đặc tính rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn trong tiến trình phát 

triển của tác phẩm âm nhạc. Trong một tác phẩm âm nhạc, có sự chuyển tiếp 

giữa những trường độ khá nhau của âm thanh, do đó giữa chúng tạo thành 

những tương quan thời gian khác nhau” [25; 22].  

Trường độ tương đối giữa các âm thanh được biểu thị bằng các nốt: 

tròn, trắng, đen, móc đơn, móc đôi, móc ba, móc bốn. Với trẻ 5 tuổi trường 

mầm non Tuổi thần tiên, chúng tôi chỉ giới hạn dạy nốt tròn, trắng, đen, móc 

đơn, là các hình nốt có trong bài tập thực hành piano được lựa chọn đưa vào 

chương trình dạy học. 
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Ví dụ 9: 

 

              Nốt tròn          Nốt trắng              Nốt đen                 Nốt đơn 

Dấu chấm dôi “là dấu chấm đặt bên phải của nốt nhạc. Dấu chấm dôi 

làm tăng thêm một nửa độ giá trị trường độ của nốt nhạc đó” [25; 25]. Trong 

chương trình dạy học piano cho trẻ 5 tuổi ở trường mầm non Tuổi thần tiên 

mà chúng tôi đã kiến nghị bổ sung, một số dạng bài tập thực hành có sử dụng 

ký hiệu này. Vì vậy, các em cần được GV cung cấp để vững vàng hơn trong 

quá trình học piano. 

Ví dụ 10: Dấu chấm dôi 

 

Dấu nối (dấu liên kết) “là một hình vòng cung nối liền hai nốt nằm 

cạnh nhau có cùng cao độ. Trường độ của nhóm được liên kết bằng tổng 

trường của các nốt có trong nhóm” [25; 24]. Ký hiệu này cũng xuất hiện khá 

nhiều trong các tiểu phẩm piano cho trẻ 5 tuổi. 

Ví dụ 11: Dấu nối 

 

Dấu lặng được định nghĩa: “là ký hiệu chỉ sự ngừng vang của âm 

thanh. Độ dài của dấu lặng cũng được xác định như độ dài của âm thanh [25; 

24]. 

 Trong giáo trình John Thompson (tập 1), dấu lặng xuất hiện khá nhiều. 

Vì vậy, cần cung cấp cho trẻ các ký hiệu này, tuy nhiên, trong phạm vi của 

chương trình, chỉ nên giới hạn ở các dấu lặng tròn, lặng trắng, lặng đen và 

lặng đơn. 
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Ví dụ 12: Dấu lặng 

         Lặng trắng             Lặng tròn            Lặng đen           Lặng đơn 

 

 Bậc chuyển hóa được giải thích là: “Những âm tương ứng với các 

bậc nâng cao hoặc hạ thấp là những bậc chuyển hóa... Sự nâng cao các bậc 

cơ bản lên nửa cung, gọi là “thăng”. Sự hạ thấp các bậc cơ bản xuống nửa 

cung, gọi là “giáng” [28; 11]. Sự nâng cao và hạ thấp các bậc cơ bản đó gọi 

là “sự hóa” [28; 11]. Với trẻ 5 tuổi trường Mầm non Tuổi thần tiên, cần 

giới thiệu dấu thăng và dấu giáng, cụ thể là pha thăng và si giáng, có trong 

các bài tập thực hành. 

 Ví dụ 13: 

 

Ngoài ra, cần giới thiệu cho trẻ biết về dấu hóa theo khóa và dấu hóa 

bất thường. Theo đó, “các dấu hóa đặt bên khóa được gọi là dấu hóa theo 

khóa, còn khi đặt cạnh nốt nhạc là dấu hóa bất thường” [28; 22]. 

Ví dụ 14:  

NHẢY THEO CHÚ CHÓ LOU 

[58; 35] 

John Thompson - tập 2 

dấu hóa theo khóa 
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Ví dụ 15:  

NGỌT NGÀO VÀ TRẦM ẤM 

[58; 40] 

John Thompson - tập 2 

 

                                  Dấu hóa bất thường 

 Nhịp lấy đà cũng là một trong những nội dung cần thiết đối trong 

chương trình học piano của trẻ 5 tuổi. Trong cuốn Lý thuyết âm nhạc cơ bản 

của V.A. Va-Kh’ra-Mê-Ép do Vũ Tự Lân dịch có nhận định rằng: “Nếu bản 

nhạc bắt đầu từ phách nhẹ, thì thoạt đầu có một ô nhịp không đầy đủ, gọi là 

nhịp lấy đà. Trong đa số trường hợp, nhịp lấy đà không chiếm quá nửa ô 

nhịp” [28; 41]. 

Ví dụ 16:  

ÔI, SUSANNA 

[58; 8] 

John Thompson - tập 2 

 

                    Nhịp lấy đà 

2.2. Dạy học lý thuyết bổ trợ và thực hành piano 

 Để dạy học piano cho trẻ 5 tuổi tại trường Mầm non Tuổi thần tiên đạt 

hiệu quả, cần phải có những biện pháp dạy phù hợp, nhằm mục đích tạo sự 

yêu thích, say mê học tập và nâng cao cảm thụ âm nhạc cho các em. Đây cũng 

là mục đích hướng tới nâng cao chất lượng dạy học piano trong thời gian tới. 
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2.2.1. Dạy học lý thuyết bổ trợ 

2.2.2.1. Các ký hiệu liên quan đến cao độ và trường độ 

Khuông nhạc: Để dạy trẻ 5 tuổi hào hứng với phần lý thuyết khô cứng, 

GV cần chuẩn bị những bảng biểu hoặc màn hình chiếu có màu sắc hấp dẫn, 

nhằm thu hút trẻ chú ý tập trung hơn. Khi dạy cho trẻ nhận biết được khuông 

nhạc, cần cho các em đếm các dòng và khe của khuông nhạc theo chiều từ 

dưới lên. Sau đó, phát vấn, kiểm tra tại chỗ để chắc chắc trẻ đã nhận thức đầy 

đủ nội dung dạy học. 

Khóa nhạc: “Khóa son là loại khóa thông dụng nhất” [64]. Khi dạy 

khóa son cho trẻ, GV cần có hình ảnh phóng to với màu sắc bắt mắt, giúp cho 

các em xác định dễ hơn. Sau đó, sẽ giới thiệu nốt son thuộc quãng 8 thứ nhất 

được nằm ở vị trí trên dòng kẻ thứ 2 của khuông nhạc. 

Ví dụ 17: Khóa son và nốt son 

 

 Với khóa pha, “là khóa nhạc để xác định âm pha thuộc quãng 8 nhỏ 

nằm trên dòng kẻ thứ tư của khuông nhạc” [64]. Hình ảnh của khóa pha và 

nốt pha ở quãng 8 nhỏ như sau. 

Ví dụ 18: Khóa pha và nốt pha ở quãng 8 nhỏ 

 

Sau khi giới thiệu xong hai loại khóa, cần xác định cho trẻ cao độ của 

nốt đô
1
 (nốt đô trung tâm) có cùng cao độ, nhưng vị trí trên khuông nhạc khác 

nhau. 
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Ví dụ 19: 

 

 Các bản nhạc piano được viết ở dòng nhạc hai khóa, khóa son dành cho 

tay phải và khóa pha dành cho tay trái sẽ được giới thiệu trước khi các em 

thực hành bài tập piano đầu tiên. 

Ví dụ 20: Dòng nhạc piano 

 

Các nốt nhạc cơ bản bao gồm: đô
 
- rê

 
- mi

 
- pha

 
- son

 
- la

 
- si

 
- sẽ được 

hướng dẫn cho trẻ trong giai đoạn mới học piano, tương ứng với từng dạng 

bài tập. Chẳng hạn, với bài tập đầu tiên, GV sẽ chỉ giới thiệu nốt đô tròn với 

bài tập Cùng chơi với tay phải, Cùng chơi với tay trái (giáo trình John 

Thompson 1). Để thu hút trẻ chú ý học tập, GV cần chuẩn bị hình ảnh nốt đô 

bằng tranh ảnh minh họa đẹp mắt và làm mẫu cho các em đọc to cao độ của 

nốt đô để tạo không khí hào hứng trước khi thực hành trên đàn. 

Ví dụ 21: Nốt đô 

 

Ví dụ 22:  

    CÙNG CHƠI VỚI TAY PHẢI 

                        [57; 8] 

John Thompson 1 
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Sau khi trẻ luyện tập khá thuần thục bài tập nốt đô với ngón 1, GV sẽ 

giới thiệu nốt rê qua những hình ảnh sinh động. Bài tập thực hành Đoàn tàu 

(giáo trình John Thompson - tập 1) sẽ tiếp tục được GV hướng dẫn luyện tập 

ở tay phải với ngón 2. Ở đây, GV luôn phải lưu ý ngón tay của các em phải 

khum tròn, tránh gãy đầu ngón hoặc đánh bằng cạnh ngón xuống phím đàn. 

Bài tập có nốt rê cũng đồng thời ôn lại những tiết tấu đã học (tròn, trắng, đen) 

ở những bài tập hành trước.  

Ví dụ 23: Nốt rê  

 

Ví dụ 24:  

ĐOÀN TÀU 

[57; 13] 

John Thompson - tập 1 

 

Khi giới thiệu nốt mi, bên cạnh hình ảnh minh họa sinh động bằng 

tranh ảnh, hình vẽ... có màu sắc đẹp mắt, GV đồng thời dạy cho trẻ biết ngón 

tay số 3, là ngón sẽ được thực hành nốt mi trên bài tập Chú miu nhỏ của 

Merry (giáo trình John Thompson - tập 1).  

Ví dụ 25: Nốt mi 
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Ví dụ 26:  

   CHÚ MIU NHỎ CỦA MERRY 

[57; 18] 

John Thompson 1 

 

Tương tự như vậy, với tay trái, trẻ cũng sẽ bắt đầu luyện tập từ nốt đô 

trung tâm qua bài Cùng chơi với tay trái. Khi hướng dẫn thực hành ngón 1, 

GV cần lưu ý các ngón tay còn lại của trẻ phải khum tròn, không gãy ngón. 

Ví dụ 27:  

CÙNG CHƠI VỚI TAY TRÁI 

[57; 9] 

John Thompson 1 

 

Khi hướng dẫn bài tập có nốt si, GV cần giới thiệu ngón tay số 2 với 

bài tập tiếp theo - Những chú ong biển. Ở bài tập này, trẻ vừa được luyện tập 

nốt đô đã học, vừa đồng thời được học nốt mới.  

Ví dụ 28:  

NHỮNG CHÚ ONG BIỂN 

[57; 14] 

John Thompson 1 
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 Sau một số bài luyện tập riêng từng tay, các bài tập phối hợp hai tay sẽ 

được GV hướng dẫn kỹ lưỡng. Chẳng hạn, với bài Diễu hành, trẻ sẽ được ôn 

lại các nốt nhạc đã học, tay phải với nốt đô và rê, tay trái với nốt đô và si. Với 

bài tập này, trẻ không chỉ được ôn lại những nốt nhạc đã học mà còn được rèn 

luyện phối hợp hai tay một cách nhịp nhàng. 

 Ví dụ 29: 

DIỄU HÀNH 

[57; 16] 

John Thompson 1 

 

Dạy học từng nốt nhạc gắn với bài tập thực hành như vậy sẽ giúp trẻ 

nắm bắt vững vàng các nốt nhạc cơ bản, đồng thời, GV sẽ hướng dẫn những 

tiết tấu cơ bản, gắn với bài tập thực hành. 

2.2.2.2. Các ký hiệu ngân dài và nhắc lại 

Dấu chấm dôi là ký hiệu xuất hiện trong chương trình dạy học piano 

ngay từ những bài tập đầu tiên. Nhận biết và hiểu được ý nghĩa của dấu 

chấm dôi là yêu cầu cần thiết. Bên cạnh việc giảng cho các em về dấu 

chấm dôi được tăng ½ số phách của nốt nhạc đứng trước (có giá trị với cả 

dấu lặng), GV cần ứng dụng trên bài tập thực hành để trẻ nắm vững hơn 

phần lý thuyết này. 

Ví dụ 30: Dấu chấm dôi 

 

Ngay ở tập 1, giáo trình John Thompson dấu chấm dôi đã xuất hiện 

trong bài Vũ điệu của những chú quỷ lùn, Nhảy dù...  Vì vậy, ký hiệu này cần 

được giới thiệu sớm, gắn với bài tập thực hành. 
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Ví dụ 31: 

         NHẢY DÙ 

[57; 19] 

John Thompson 1 

 

Dấu nối cũng xuất hiện khá nhiều trong các tiểu phẩm piano cho trẻ 

5 tuổi trong giáo trình John Thompson như: Người hái bông già nua, Giao 

hưởng “Thế giới mới”, Chiếc thuyền con, Chẳng ai hiểu nỗi khổ của tôi...  

Vì vậy, dạy cho các em nhận biết và hiểu được tác dụng của dấu nối là rất 

cần thiết.  

Ví dụ 32: 

        CHIẾC THUYỀN CON 

[57; 34] 

John Thompson 1 

 

Dấu lặng “là dấu nghỉ, chỉ sự ngưng nghỉ của âm thanh” [44; 25]. Thời 

gian ngừng vang của âm thanh, là khoảnh khắc im lặng, là sự ngừng nghỉ 

trong âm nhạc. Lặng cũng là một loại chất liệu dùng trong cấu trúc âm nhạc. 

Thời gian im lặng trong âm nhạc được xác định bằng các dấu lặng. Dấu 

lặng cũng được quy định độ dài và gọi tên dựa vào các nốt nhạc. 

 Trong giáo trình John Thompson - tập 1, xuất hiện khá nhiều các dấu 

lặng tròn, lặng trắng, lặng đen và lặng đơn. Các dấu lặng này sẽ được lần lượt 

giới thiệu cho trẻ qua các bài tập thực hành. 
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Ví dụ 33: Dấu lặng tròn 

   CÂY ĐÀN ORGAN NHÀ THỜ 

[57; 28] 

John Thompson 1 

 

 

 Ví dụ 34: Dấu lặng trắng 

                                 CHIẾC XE KÉO 

[57; 36] 

John Thompson 1 

 

 Ví dụ 35: Dấu lặng đen 

ĐIỆU VANLSE CỦA NÀNG CÔNG CHÚA 

[57; 38] 

John Thompson 1 

 

2.2.2. Dạy học thực hành piano 

2.2.2.1. Rèn luyện kỹ thuật của ngón tay  

Với học sinh mẫu giáo 5 tuổi, trước tiên, cần phải đảm bảo dạy cho các 

em những kỹ thuật cơ bản về cách ngồi, tư thế tay, ngón tay trên phím đàn 

cũng như cách đọc những nốt nhạc cơ bản. Với những nội dung dạy học như 
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vậy, chúng tôi lựa chọn giáo trình John Thompson’s để hướng dẫn rèn luyện 

như đã trình bày ở trên. 

Với những nội dung hướng dẫn thực hành cho đối tượng học sinh lớp 

mẫu giáo lớn ở trường Mầm non Tuổi thần tiên như trên, để ngón tay được 

khỏe và hình thành ngón khum tròn theo thế đánh của piano, lựa chọn kỹ 

thuật legato để hướng dẫn cho các em trong giai đoạn đầu tiên là tốt nhất. Kỹ 

thuật luyện ngón này, sẽ được làm quen với những nốt nhạc cơ bản, sau đó 

nâng dần lên cả về tiết tấu và số lượng các nốt.  

Khi hướng dẫn trẻ luyện tập ngón 1, GV cần chú ý sửa ngón tay cho 

các em sao cho ngón phải vuông góc với phím đàn, tránh bị võng ngón hoặc 

bổ xuống phím bằng đầu ngón tay. Đây là lỗi rất hay gặp phải ở đối tượng trẻ 

lên 5 tuổi. 

Các bài tập tiếp theo, trẻ sẽ được làm quen với tiết tấu trắng, đen trên 

cơ sở phối hợp hai tay. Như vậy, ngay 3 bài tập đầu tiên, những tiết tấu cơ 

bản đã được GV hướng dẫn. Tuy nhiên, để vững vàng về tiết tấu, kỹ thuật và 

nhớ nốt, những bài tập này sẽ được rèn luyện nhiều lần. GV cần phải có sổ 

ghi chép, hướng dẫn trẻ về nhà luyện tập và kiểm tra, củng cố vào những buổi 

học sau. 

Ví dụ 36: Bài tập cho ngón 1 với tiết tấu nốt trắng  

CHIẾC ĐỒNG HỒ CỦA ÔNG 

[57; 10] 

John Thompson 1 
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Ví dụ 37: Bài tập cho ngón 1 với tiết tấu nốt đen  

ĐIỆU NHẢY VUI NHỘN 

[57; 11] 

John Thompson 1 

 

Từ những bài tập trên, trẻ sẽ được thực hành luyện ngón theo mức độ 

tăng dần, từ ít nốt đến nhiều nốt. Và như thế, các ngón tay sẽ được luyện theo, 

lần lượt từ ngón số 2 đến ngón số 5. 

Ví dụ 38: Bài tập có sử dụng ngón 2. 

VŨ ĐIỆU NHỮNG CHÚ QUỶ LÙN 

[57; 17] 

John Thompson 1 

 

Khi dạy các bài tập trong giáo trình John Thompson’s (tập 1) cho trẻ, 

trước tiên GV cần hướng dẫn tập di chuyển ngón tay trên phím đàn một cách 

tự nhiên. Do ngón tay ở lứa tuổi này còn mềm, nên mỗi buổi học cần phải sửa 

kỹ ngón tay và thế ngồi để các em không bị gồng người, gồng tay.  

Các ngón tay khi chơi piano có quy định, từ ngón cái đến ngón út sẽ 

tương ứng với các số từ 1 đến 5. Khi hướng dẫn trẻ, bên cạnh việc giảng giải, 

GV cần làm mẫu cho các em nắm bắt nhanh hơn kỹ thuật bàn tay và ngón tay. 

Theo đó, ngón 1 (ngón cái) đánh vào cạnh ngón vuông góc với phím đàn. Các 

ngón còn lại, ngón 2 tương ứng với ngón trỏ, ngón 3 tương ứng với ngón 
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giữa, ngón 4 tương ứng với ngón áp út, ngón 5 tương ứng với ngón út phải 

được khum tròn, không bị gãy ngón hoặc vểnh ngón lên khỏi phím đàn. Cùng 

với bàn tay và ngón tay khum tròn, GV cũng cần lưu ý phần vai, cánh tay và 

bàn tay của trẻ cũng phải thả lỏng. Đó là những yêu cầu cần đạt khi rèn luyện 

cho trẻ học piano ở cấp độ cơ bản.   

2.2.2.2. Luyện gam  

Luyện gam là một trong những yêu cầu đối với học sinh bắt đầu học 

piano. Gam là “sự sắp xếp các âm thanh của điệu thức theo thứ tự độ cao (bắt 

đầu từ âm chủ đến âm chủ của quãng 8 tiếp theo), gọi là hàng âm của điệu thức, 

hay gam” [28; 96].  

Với trẻ 5 tuổi, khi được luyện gam, các em sẽ được luyện ngón tay linh 

hoạt hơn. Tuy nhiên, với đối tượng nhỏ tuổi này, chỉ nên hướng dẫn luyện 

gam đô trưởng, là gam mẫu về sự sắp xếp ngón tay để rèn cho các em kỹ thuật 

luồn ngón và vắt ngón, đồng thời hình thành nên những cung bậc của hàng âm 

cơ bản. 

Khi luyện gam, GV cũng cần chú ý tư thế ngồi và độ cao của ghế cho 

phù hợp với HS. Khi luyện, phải luôn chỉnh sửa cách thả lỏng cánh tay, cổ 

tay, ngón tay khum lại. Ngón tay luyện gam cần phải chắc, khỏe, đầy đặn, và 

đặc biệt là phải tuân thủ đúng số ngón tay theo quy định tương ứng với từng 

nốt nhạc. Với trẻ 5 tuổi ở trường Mầm non Tuổi thần tiên, chúng tôi chia thành 

bốn giai đoạn luyện tập gam như sau: 

Giai đoạn 1 (từ tuần 1 đến tuần 5 - học kỳ I): Luyện gam đô trưởng trong 

phạm vi một quãng 8, kỹ thuật legato. 

Ví dụ 39: 
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 Giai đoạn 2 (từ tuần 6 đến tuần 10 - học kỳ I): Luyện gam đô trưởng trong 

phạm vi hai quãng 8, kỹ thuật legato. 

 

Giai đoạn 1 và 2 cần hình thành những kỹ năng cơ bản của luyện gam, 

sao cho cách đặt ngón và di chuyển ngón tay đi lên và đi xuống được thoải 

mái trên phím đàn piano. Nếu thả lỏng bàn tay, các em sẽ luyện đàn không bị 

gò bó và đỡ mỏi hơn, tốc độ luyện cũng từ đó sẽ được nâng lên nhanh dần. 

Giai đoạn 3 (từ tuần 1 đến tuần 5 - học kỳ II): Luyện gam đô trưởng trong 

phạm vi hai quãng 8, kỹ thuật nonlegato. 

Ví dụ 40: 

 

Giai đoạn 4 (từ tuần 6 đến tuần 10 - học kỳ II): Luyện gam đô trưởng 

trong phạm vi hai quãng 8, kỹ thuật staccato. 

Ví dụ 42: 
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Giai đoạn 3 và 4 được thực hiện luyện tập vào học kỳ II của năm học. Đây 

là giai đoạn mà ngón tay các em đã ổn định và định hình di chuyển ngón tay lên 

xuống khá vững vàng. Vì vậy, thông qua luyện gam, các em sẽ được trang bị 

thêm những kỹ thuật mới: nonlegato và staccato. 

Với cách chia các nội dung luyện gam như vậy, về cơ bản sẽ đảm bảo 

cho trẻ rèn luyện kỹ từ cách sắp xếp đúng ngón tay theo yêu cầu của gam, đến 

các kỹ thuật cơ bản: legato, nonlegato, staccto. Giai đoạn luyện tập cũng được 

tăng dần từ luyện gam trong phạm vi một quãng 8 đến hai quãng 8. 

2.2.2.3. Rèn luyện các bài tập piano biên soạn từ ca khúc thiếu nhi  

Trẻ thơ là búp non xanh, những búp non ấy sẽ được lớn lên từ giai đoạn 

đầu đời dưới mái trường mầm non thân yêu. Ở lứa tuổi này, khi được tiếp 

xúc với âm nhạc, các em sẽ được nuôi dưỡng thế giới tinh thần. Âm nhạc sẽ  

giúp các em đi vào thế giới của cái đẹp một cách tự nhiên, đầy hấp dẫn và thú 

vị. Với mục đích, dạy học piano không chỉ rèn luyện cho trẻ kỹ năng chơi đàn ở 

cấp độ cơ bản, mà còn hướng tới bồi dưỡng tâm hồn trong sáng, giúp các em 

cảm nhận được tính chất, tình cảm của âm nhạc để có thể hình thành sự liên 

tưởng với những hiện tượng sống động của đời sống.  

 Ca khúc thiếu nhi là những bài hát dễ nhớ, dễ thuộc, nội dung trong 

sáng, giai điệu vui tươi, hình ảnh sống động, có thể đáp ứng được mục đích 

rèn luyện nhân cách, hình thành thế giới quan cho trẻ. Chẳng hạn, ca khúc 

Một con vịt; Đàn gà con, Rửa mặt như mèo... sẽ gợi cho trẻ niềm vui, hào 

hứng phấn khởi bởi tính chất nhộn nhịp của bài hát, đồng thời khi học, các 

em sẽ liên tưởng hình ảnh của những động thực vật diễn ra ở xung quanh 

mình, giúp các em tòm mò và quan sát kỹ hơn khi được tiếp cận với chúng. 

Các ca khúc Cả nhà thương nhau; Đi học về; Đội kèn tí hon; Sắp đến tết rồi; 
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Tạm biệt búp bê thân yêu; Thật là hay... sẽ giúp trẻ hình thành những tình 

cảm đạo đức, gợi nên những tình cảm yêu mến, kính trọng bố mẹ, thầy cô, 

bạn bè. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành biên soạn bản nhạc piano dựa trên ca 

khúc thiếu nhi để bổ trợ phần bài tập thực hành cho trẻ.  

 Thủ pháp biên soạn theo tiêu chí: biên soạn theo giai điệu của những 

ca khúc thiếu nhi quen thuộc mà các em đã được học; các bài biên soạn nhằm 

củng cố phần tiết tấu, nốt nhạc và kỹ thuật đã được học từ giáo trình John 

Thompson’s; các bản nhạc có giai điệu trong phạm vi từ quãng 5 đến quãng 8. 

Đó là khoảng cách phù hợp với giọng hát của lứa tuổi lên 5, để các em có thể 

vừa đàn vừa hát.  

 Căn cứ vào mức độ khó dễ và các ca khúc thiếu nhi đã được học, 

chúng tôi biên soạn tương ứng với thời gian của hai học kỳ. Theo đó, học kỳ 

I, các em sẽ được học các bài: Ai cũng yêu chú mèo; Đàn gà con; Mời bạn vui 

múa ca; Một con vịt; Rửa mặt như mèo; Tập đếm... Học kỳ II sẽ là các bài: 

Cả nhà thương nhau; Đi học về; Đội kèn tí hon; Sắp đến tết rồi; Tạm biệt búp 

bê thân yêu; Thật là hay...   

 Ví dụ 43:  

    ĐÀN GÀ CON  

               [PL1.1; 84] 

      Nhạc: phi-lip-pen-cô: lời: Việt Anh 

      Biên soạn piano: Hoàng Văn Đạt 
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 Ví dụ 44:  

   TẠM BIỆT BÚP BÊ THÂN YÊU 

[PL1.2; 88] 

       Sáng tác: Hoành Thông 

       Biên soạn piano: Hoàng Văn Đạt 

 
 

 Như vậy, những bản piano được biên soạn từ ca khúc thiếu nhi 

không chỉ củng cố những kỹ thuật cơ bản được học từ giáo trình John 

Thompson’s đồng thời còn giúp cho trẻ đến với cái đẹp một cách tự nhiên, 

góp phần giúp các em biết yêu và trân trọng cái đẹp. 

2.2.2.4. Bài tập luyện ngón  

Bài tập luyện ngón của Hanon 

Hanon là dạng bài tập luyện giúp cho các ngón tay nhanh linh hoạt hơn. 

Với đối tượng học sinh mầm non, chúng tôi chỉ lựa chọn hai dạng bài luyện 

quãng 2 và quãng 3, là những quãng hẹp, phù hợp với độ dãn của ngón tay mà 

không bị quá sức đối với các em.   

Bài tập luyện liền bậc quãng 2 sẽ được áp dụng cho trẻ vào học kỳ I, 

vào khoảng tuần thứ 7 của học kỳ, sau quá trình rèn kỹ năng cơ bản. Với bài 

tập này, các em sẽ được rèn kỹ thuật dãn giữa các ngón 1 và 2, 4 và 5. Khi 



 

 

56 

luyện, các ngón tay sẽ được tách bạch, giúp cho các em điều chỉnh được ngón 

nhanh nhạy hơn.  

 Ví dụ 45: Bài tập luyện liền bậc quãng 2 

 

Bài tập luyện quãng 3 sẽ được áp dụng trong học kỳ thứ 2, tùy theo khả 

năng của trẻ, GV có thể giao bài tập này từ đầu hoặc giữa học kỳ. Cũng như 

bài tập luyện ngón quãng 2, GV cần hướng dẫn các em luyện nhiều ở các 

ngón yếu (ngón 4, 5) của cả 2 tay. Khi hướng dẫn luyện tập, cần tạo tiếng đàn 

đều đặn, rõ nét ở từng nốt nhạc. Tất nhiên, trong quá trình rèn luyện, luôn 

phải tuân thủ ngón tay đúng kỹ thuật khum tròn, bổ xuống phím đàn bằng 

phần dưới đầu ngón tay, cổ tay thẳng và mềm mại. 

Ví dụ 46: Bài tập luyện quãng 3  

 

Bài luyện ngón Etude  

Etude là dạng tác phẩm được viết để rèn luyện kỹ năng chơi đàn, nhằm 

góp phần bổ trợ, củng cố và nâng cao kĩ thuật chơi đàn. “Étude, còn được hiểu 

nôm na là "khúc luyện", trong âm nhạc, nó là một bản nhạc ngắn để người 

chơi luyện tập... Mục đích chung của étude là được viết để người chơi nhạc 

luyện tập, nhằm củng cố và nâng cao kĩ năng về kĩ thuật chơi và góp phần bổ 

trợ khả năng thỉnh âm” [21; 92].  
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Với đối tượng trẻ mới lên 5, chúng tôi sẽ lựa chọn một số Etude nhỏ để 

rèn luyện, củng cố cho các em một số kỹ thuật cơ bản, giúp cho các ngón tay 

linh hoạt và đáp ứng đúng yêu cầu về kỹ thuật. Cũng như luyện bài tập 

Hanon, Etude sẽ được bắt đầu sau giai đoạn hình thành những ngón đàn trên 

những nốt nhạc cơ bản. Vì vậy, dạng bài tập này nên được áp dụng từ cuối 

học kỳ I sang học kỳ II, tùy thuộc vào khả năng của mỗi em để lựa chọn bài ở 

mức độ khó dễ cho phù hợp. Đây cũng là giai đoạn mà các em đã có quá trình 

rèn luyện trên những nốt nhạc cơ bản, vì vậy, những bài Etude có thể được 

mở rộng âm vực lên tới những nốt nhạc ở quãng 8 thứ hai đối với tay phải, và 

xuống quãng 8 nhỏ đối với tay trái. 

Khi tập Etude, các ngón phải di chuyển một cách ổn định trên bàn phím 

piano, không kéo ngón tay từ phím này sang phím khác mà phải ổn định ngón 

khum tròn, đều đặn.  

 Để hướng dẫn kỹ thuật legato, GV làm mẫu và yêu cầu từng em luyện 

tập bằng cánh luân chuyển nối tiếp từ nốt nhạc này đến nốt nhạc tiếp theo, sao 

cho âm thanh được nối liền. GV cũng nên chia nhỏ tiết nhạc cho các em luyện 

tập sao cho nhuần nhuyền rồi mới thực hành ghép lại cả bài.  

 Ví dụ 47: Etude luyện kỹ thuật legato 

ETUDE 

[9; 65] 

K. Czerny 

 

 Luyện tập Etude với kỹ thuật nonlegato sẽ giúp cho ngón tay dễ khum 

tròn và chắc khỏe hơn. Khi luyện tập kỹ thuật này, GV phải hướng dẫn và làm 

mẫu cho trẻ quan sát cách nâng cánh tay và bổ từng ngón xuống phím đàn đều 

đặn theo giai điệu của bài tập thực hành. 
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Ví dụ 48: Etude luyện kỹ thuật nonlegato 

 ETUDE 

 [59;18] 

Canción Folklorica 

 

 Staccato là kỹ thuật khó, đòi hỏi ngón tay phải có sự linh hoạt. Vì vậy, 

dạng bài tập này chỉ dành cho những trẻ có ngón tay chắc, khỏe. Khi hướng 

dẫn luyện tập, GV cũng cần làm mẫu và yêu cầu các em thực hiện từng ngón 

nẩy nhanh và gọn theo đúng giai điệu của bài thực hành. 

Ví dụ 49: Etude luyện kỹ thuật staccato  

ETUDE 

 [9; 62] 

K. Czerny 
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2.3. Hướng dẫn luyện tập bài thực hành 

 Học piano có đặc điểm là phải thực hiện cùng lúc hai tay như nhau. Vì vậy, 

ngay từ đầu mới học, quy trình luyện tập cũng khác với các loại nhạc cụ khác.  

2.3.1. Vỡ bài 

Thông thường, để vỡ bài piano, GV sẽ yêu cầu trẻ thực hành tách biệt 

hai tay, sau đó mới ghép thành một bài hoàn chỉnh.  

2.3.1.1. Luyện đọc nốt nhạc  

Khi vỡ bài, GV nên cho trẻ đọc xướng âm trước khi bắt đầu tập để giúp 

các em nắm bắt khái quát được giai điệu của bài, đồng thời để rèn kỹ năng 

đọc nhạc khi học piano. Sau khi đọc xướng âm, cần chia nhỏ câu nhạc để 

hướng dẫn thực hành luyện tập. Điều đó cũng làm cho trẻ cẩn thận hơn trong 

quá trình rèn luyện. 

Những bài tập trong giáo trình John Thompson’s có ưu điểm là rèn 

luyện nối tiếp liên tục giữa hai tay, vì vậy HS có thể đọc xướng âm được cả 

tuyến giai điệu nối tiếp luân phiên từ tay trái sang tay phải, mà không cảm 

giác có sự tách biệt giữa hai tay. Chẳng hạn, tiểu phẩm Trang trại của bác 

Tôm trong giáo trình John Thompson’s được tác giả biên soạn từ giai điệu bài 

dân ca của Mỹ. Tiểu phẩm này có giai điệu được xuất hiện bắt đầu từ tay trái, 

sau đó nối tiếp sang tay phải, luân phiên cho đến hết bài. Cách nối tiếp đó làm 

cho giai điệu không bị ngắt quãng, giúp người mới học được làm quen với 

cách đọc nốt từ khóa pha chuyển lên khóa son, vì thế trẻ vừa có thể vừa đàn 

vừa hát theo giai điệu một cách tự nhiên.  

Ví dụ 50: 

  TRANG TRẠI CỦA BÁC TÔM  

    [59; 25] 

John Thompson’s 1 
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Tương tự các tiểu phẩm trong giáo trình John Thompson’s, với những 

tiểu phẩm biên soạn từ ca khúc thiếu nhi, chúng tôi cũng theo tiêu chí dạy học 

thực hành trên cơ sở luyện đọc nốt và thị tấu như vậy cho học sinh mới học, cụ thể 

là đối tượng học sinh trường Mầm non Tuổi thần tiên. 

Ví dụ 51:  

    TẬP ĐẾM 

[PL1.2; 84] 

Sáng tác: Hoàng Công Sử 

Biên soạn piano: Hoàng Văn Đạt 

 

Sau khi đọc nốt, GV cần sắp xếp số ngón tay cho phù hợp với yêu cầu 

của bài. Do trẻ đang ở độ tuổi hiếu động, ít tập trung, nên cần để ý kiểm tra 

thật kỹ số ngón tay thích hợp, trước khi cho các em thực hành tập luyện. Với 

cách biên soạn như mẫu các bài tập trên, có thể cùng một lúc cho các em thực 

hành cả hai tay nối tiếp theo tuyến giai điệu của tiểu phầm. 
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2.3.1.2. Chú ý trường độ và nhịp độ 

Bên cạnh việc đàn đúng nốt nhạc, sau khi hoàn chỉnh phần vỡ bài, GV 

nên cho các em luyện tập với máy đánh nhịp, bắt đầu từ tốc độ chậm, sau đó 

tăng dần theo đúng yêu cầu của bài tập. Máy đánh nhịp sẽ giúp trẻ giữ vững 

nhịp, tránh tình trạng tăng dần nhịp độ - là lỗi dễ mắc phải của đa số những 

trẻ mới bắt đầu học nhạc. Tuy nhiên, chỉ nên tập vài lần với máy để điều 

chỉnh nhịp, sau đó các em sẽ phải tự mình thực hành hoàn chỉnh. 

Khi luyện tập, cũng cần chú ý độ dài của tiết tấu nốt, đặc biệt là ở 

những chỗ kết câu, kết đoạn để củng cố lại phần học nốt, đồng thời đáp ứng 

trường độ đúng theo bài tiểu phẩm. Chẳng hạn, khi thực hành tiểu phẩm Đội 

kèn tí hon, trẻ phải đàn đúng các tiết tấu đơn: ½ phách, đen: 1 phách và trắng: 

2 phách ở cuối mỗi tiết nhạc, câu nhạc.  

Ví dụ 52: 

      ĐỘI KÈN TÍ HON 

[PL1.2; 87] 

Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu 

Biên soạn piano: Hoàng Văn Đạt 

 

Về cường độ với đối tượng trẻ mầm non ở trình độ cơ bản 2, chủ yếu 

chơi ở mức độ vừa phải (mf), không quá to cũng không quá nhỏ. Đây là 

những yêu cần ban đầu khi hướng dẫn trẻ luyện tập, nhằm giúp các em có kỹ 

năng cơ bản ban đầu về chơi đàn piano. 
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Ví dụ 53:  

  CHÀNG GÀ GÔ 

[57; 29] 

John Thompson’s 1 

 

 

Ví dụ trên cho thấy, tiểu phẩm này có ký hiệu mf (mezzo-Forte), nghĩa 

là: mạnh vừa. Vì vậy, GV yêu cầu trẻ thực hiện đàn ở mức độ vừa phải, sao 

cho tiếng đàn không quá to, cũng không quá nhỏ. 

2.3.2. Ghép bài 

Bên cạnh những bài tập có thể cùng lúc thực hiện hai tay theo kiểu nối 

tiếp giai điệu như trên, thì còn một số dạng bài tập luyện ngón của Etude, 

Hanon cần phải có sự luyện tập tách biệt cho hai phần: tay phải và tay trái, 

sau đó mới thực hiện ghép bài. 

Do yêu cầu của từng dạng bài tập, với sự khác nhau về tiết tấu cũng 

như cách tiến hành bè, có thể tay phải chơi giai điệu và tay trái với chức năng 

đệm, cũng có khi giai điệu được vang lên ở phần tay trái, còn tay phải là 

những nét điểm phụ họa... Vì vậy, với những trẻ mới bắt đầu học, lại ở độ tuổi 

lên 5, các em cần được luyện tập riêng từng tay, sau đó mới nên ghép bài 

hoàn chỉnh. Khi ghép bài, GV cần hướng dẫn các em tập ở tốc độ chậm và 

chú ý những điểm nhấn trong bài, nếu ô nhịp nào khó, nên tập lại riêng từng 

tay cho thật tốt, sau đó mới ghép 2 tay. GV cần chú ý đến tốc độ cũng như sự 

chuẩn xác của từng ngón tay tương ứng với từng nốt nhạc để giúp các em 

luyện tập kỹ lưỡng. Sau khi ghép xong, HS cần được luyện tập riêng mỗi 

đoạn, và dù luyện ở bất cứ điểm nào cũng phải chắc chắn ngón tay của các em 

đã được sắp xếp đúng và hợp lý theo yêu cầu của bài tập.  
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Ví dụ 54:  

     ETUDE 

  [9; 63] 

    K. Czerny 

 

Yêu cầu sau khi ghép xong bài tập thực hành, trẻ phải thực hiện chuẩn 

xác ở mỗi nốt, đảm bảo từng nốt được vang lên đúng cao độ và đủ trường độ, 

sao cho có thể đàn trôi chảy bài thực hành từ đầu tới cuối. Đây là giai đoạn 

rèn luyện cơ bản nên không nên khuyến khích sáng tạo. Chơi nhanh hoặc 

chậm là tùy theo ý thích của trẻ, tuy nhiên, cần lưu ý nhắc nhở các em không 

nên đàn nhanh quá vì ngón tay chưa hoàn toàn ổn định. 

2.4. Thiết kế nội dung giờ học và quy trình dạy học 

2.4.1. Thiết kế nội dung giờ học 

Để dạy học piano đạt được hiệu quả cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi, cần phải 

thiết kế nội dung dạy học hợp lý. Với chương trình dạy học như trên, nên tích 

hợp nhiều nội dung trong quá trình lên lớp để trang bị cho trẻ các kỹ năng cơ 

bản được chắc chắn. Nội dung của các bài luyện tập piano phải đảm bảo yêu 

cầu chung của nội dung dạy học, để giúp các em tích hợp nhiều biện pháp 

luyện tập. Theo đó, chúng tôi thiết kế giờ học piano gồm có: rèn luyện kỹ 

thuật; thực hành bài piano theo giáo trình John Thompson’s; thực hành bài 
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piano biên soạn từ ca khúc thiếu nhi Việt Nam; thực hành bài luyện ngón 

Hanon, Etude. Các nội dung này sẽ được thiết kế cụ thể kết hợp trong từng 

tiết học sao cho hài hòa, hợp lý. Chẳng hạn, tiết học kết hợp giữa luyện gam 

và học bài piano theo giáo trình John Thompson’s; tiết học kết hợp giữa luyện 

gam và học bài luyện ngón Hanon, Etude; tiết học kết hợp giữa luyện gam và 

học bài piano biên soạn từ ca khúc thiếu nhi Việt Nam... Ví dụ: luyện gam đô 

trưởng kết hợp với học bài Chàng gà gô (Giáo trình John Thompson’s) hoặc 

với bài Đàn gà con (biên soạn: Hoàng Văn Đạt) cũng có thể phối hợp với bài 

tập etude để luyện kỹ thuật legato/nonlegato/staccato. 

Với thiết kế như trên, về cơ bản sẽ bám sát nội dung của dạy học, việc 

thiết kế tích hợp nhiều nội dung khác nhau trong một tiết dạy, giúp cho trẻ 

học piano hiệu quả hơn. Để dạy học hiệu quả theo mô hình thiết kế đó, GV 

phải bám sát mục tiêu của từng tiết học để giúp trẻ thực hành tốt hơn. Ở mỗi 

tiết học, các em đều được luyện gam cơ bản, cùng với đó là những bài tập 

thực hành ở các dạng khác nhau. Với luyện gam, cấp độ rèn luyện sẽ được 

nâng dần từ dễ đến khó, từ một quãng 8 đến hai quãng 8, từ luyện kỹ thuật 

legato đến luyện kỹ thuật nonlegato và staccato. Những kỹ thuật này cũng sẽ 

được ứng dụng trong bài tập luyện ngón Etude và Hanon.  

Với bài tập thực hành, tùy theo từng dạng bài mà GV sẽ hướng dẫn trẻ 

luyện nối tiếp hai tay, hay tập riêng từng tay. Tuy nhiên, dù ở dạng bài tập 

nào, các em cũng phải tập từng câu, từng motif cho thuần thục. Ngoài ra, để 

khai thác phương pháp dạy tích hợp hiệu quả, bên cạnh việc tập trung rèn luyện 

kỹ thuật và thực hành tiểu phẩm, các nội dung khác như: đọc nhạc, đọc tiết tấu... 

cũng cần được bổ trợ phù hợp với mức độ yêu cầu và tiếp thu của các em.  

Việc tích hợp nhiều nội dung trong một tiết học sẽ giúp trẻ tiếp thu tốt 

hơn khi học piano, tránh tình trạng học máy móc, thụ động. 
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2.4.2. Quy trình dạy học piano 

Trên cơ sở thiết kế giờ học piano như trên, khi dạy học, cần có trình tự 

lên lớp hợp lý. Mỗi GV khi dạy học phải nắm vững mục tiêu dạy học và đầu 

tư nghiên cứu cách dạy học phù hợp với trẻ. Các bước lên lớp cần bám sát 

những nội dung sau: 

2.4.2.1. Chuẩn bị 

Chuẩn bị tài liệu và phương tiện dạy học là một trong những bước quan 

trọng được thực hiện trước đó. Tập tài liệu dạy học piano cho trẻ mẫu giáo 

lớn trường Mầm non Tuổi thần tiên bao gồm đầy đủ nội dung cơ bản của 

chương trình dạy học mà chúng tôi đã đề ra. Theo đó, trẻ sẽ được học một số 

dạng bài tập để bổ trợ cho ngón tay và kỹ thuật chơi piano cơ bản. Bên cạnh 

giáo trình nước ngoài, chúng tôi còn biên soạn bài tập thực hành có giai điệu 

quen thuộc của thiếu nhi để giúp các em hứng thú hơn trong học tập, đồng 

thời để giáo dục đạo đức và nâng cao thẩm mỹ nghệ thuật. Ngoài ra, để bổ trợ 

cho những em khá, giỏi nâng cao hơn khả năng chơi đàn, một số bài tập luyện 

ngón để củng cố kỹ thuật Hanon, Etude cũng được lựa chọn đưa vào chương 

trình dạy học. Việc sắp xếp chương trình dạy học như vậy sẽ phong phú trong 

mỗi giờ lên lớp, tạo sự hứng thú cho trẻ, đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu đã 

đề ra.  

Trong quá trình thực hiện luận văn, chúng tôi đã tiến hành biên soạn 

tập tài liệu mẫu, mang tính cơ bản dựa theo tiêu chí trên. Theo đó, tài liệu dạy 

học cụ thể sẽ là: 

Học kỳ I: Giáo trình John Thompson’s tập I; bài tập thực hành được 

biên soạn từ ca khúc thiếu nhi Việt Nam - phần I; 

Học kỳ II: Giáo trình John Thompson’s tập II; bài tập thực hành được 

biên soạn từ ca khúc thiếu nhi Việt Nam - phần II; bài tập kỹ thuật Hanon; 

Etude (dành cho em khá, giỏi). 
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Ngoài ra, cần phải chuẩn bị các phương tiện dạy học khác như: đàn 

piano, băng đĩa nghe nhạc để có thể cho trẻ nghe ngoài giờ nhằm nâng cao 

khả năng cảm thụ âm nhạc. 

2.4.2.2. Tiến trình dạy học 

Bước 1: Giới thiệu hoặc kiểm tra bài cũ (5 phút) 

Trước khi vào nội dung chính, GV cần giới thiệu, hướng dẫn hoặc kiểm 

tra bài cũ. Phần hướng dẫn sẽ tập trung vào tư thế ngồi, thế tay, ngón tay 

khum tròn khi chơi đàn piano; hướng dẫn cách thả lỏng cánh tay, thả lỏng cơ 

thể; cách gõ xuống phím đàn của từng ngón tay; hướng dẫn cách chạy gam 

với các kỹ thuật luồn ngón và vắt ngón... 

Phần kiểm tra cũng được thực hiện đầu giờ. Căn cứ vào nội dung đã 

học ở buổi học trước, GV có thể kiểm tra trẻ chạy gam theo yêu cầu; kiểm tra 

các phần bài tập theo các mức độ khác nhau của từng em; kiểm tra phần đọc 

nhạc trước khi thực hành trên piano... 

Bước 2: Dạy bài mới (37 phút) 

Tùy theo yêu cầu nội dung của tiết học, GV phải chú trọng tới việc 

hướng dẫn trẻ thực hành. Khi lên lớp, GV nên kiểm tra và củng cố lại những 

vấn đề về lý thuyết trước khi thực hành. Các bước rèn luyện cũng cần có trình 

tự: đọc nhạc, vỡ bài, ghép bài,… Với trẻ 5 tuổi, phải lưu ý cho các em luyện 

tập nhiều lần trên lớp học để chắc chắn rằng các em đã làm tốt những yêu cầu 

của GV.  

Theo nội dung chương trình, các phần luyện Hanon, Etude sẽ được mở 

rộng các nốt tới 2 quãng 8, cùng với đó là những yêu cầu về kỹ thuật 

nonlegato, legato, staccato. Vì vậy, dạng bài tập này sẽ ưu tiên cho những em 

khá, giỏi. Quy trình dạy học cũng sẽ được thực hiện theo logic từ khâu vỡ bài 

đến ghép bài. 

Bước 3: Củng cố (3 phút) 
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Với trẻ 5 tuổi, dặn dò là bước vô cùng quan trọng nhằm củng cố phần 

trọng tâm của bài học, giúp các em nhớ được những nội dung đó để luyện tập 

ở nhà. Mỗi em sẽ được phát một quyển vở ghi chép GV, sau mỗi buổi học, 

GV sẽ nhận xét, đánh giá và dặn dò, bố mẹ sẽ theo đó để nhắc nhở con luyện 

tập. Nội dung dặn dò chủ yếu hướng tới thời gian luyện tập; phương pháp 

luyện tập; tư thế chơi piano: thả lỏng cơ thể và cánh tay; cách đặt ngón tay và 

số ngón tay hợp lý; cách thể hiện các kỹ thuật: legato, nonlegato, staccato.... 

Tiến trình dạy học như trên về cơ bản sẽ đảm bảo kiến thức và thời gian 

lên lớp theo đúng tiến độ của bài học. Tuy nhiên, để giờ học đạt hiệu quả cao, 

GV phải biết vận dụng những kỹ năng sư phạm và biện pháp dạy học phù hợp 

với trẻ ở lứa tuổi này. 

2.5. Thực nghiệm sư phạm 

 Để kiểm tra hiệu quả của việc dạy học piano cho trẻ 5 tuổi ở trường 

Mầm non Tuổi thần tiên, việc tổ chức thực nghiệm là nội dung quan trọng cần 

được thực hiện nghiêm túc. Đây là quy trình để đánh giá việc vận dụng các 

biện pháp dạy học theo mục tiêu đã đề ra trong luận văn. 

2.5.1. Mục đích và nội dung thực nghiệm 

Mục đích thực nghiệm:  

Thực nghiệm những biện pháp dạy học mới, nhằm kiểm tra lại các biện 

pháp đưa ra trong luận văn đảm bảo khoa học và khả thi. Kết quả của thực 

nghiệm được đánh giá khách quan qua việc so sánh, đối chứng giữa nhóm 

thực nghiệm và nhóm không thực nghiệm, để bước đầu đạt được kết quả tốt 

qua một số tiết thực hành piano cho trẻ lớp mẫu giáo lớn ở trường Mầm non 

Tuổi thần tiên.  

Nội dung thực nghiệm:  

Hướng dẫn trẻ thực hiện những kỹ năng thực hành piano cơ bản theo 

nội dung nghiên cứu của luận văn qua nội dung dạy học: Dạy học kỹ thuật 

legato và Dạy học bài Tạm biệt búp bê thân yêu (chuyển soạn từ ca khúc 
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thiếu nhi). Kết quả sau thực nghiệm sẽ nghiệm sẽ được các GV âm nhạc, 

trường Mầm Tuổi thần tiên đánh giá. 

2.5.2. Đối tượng và địa điểm thực nghiệm 

Đối tượng thực nghiệm: Trẻ lớp mẫu giáo lớn C1, Học kỳ II năm học 

2017 - 2018, trường mầm non Tuổi thần tiên.  

Để thực hiện, chúng tôi lựa chọn hình thức dạy học nhóm 2 trẻ có cùng 

trình độ. Theo đó, nhóm thực nghiệm sẽ gồm 4 trẻ/ 2 tiết, cụ thể: 

Tiết 1: Nguyễn Phương Hoa; Đinh Xuân Thắng 

Tiết 2: Trịnh Mạnh Cường; Lê Thu Phương 

GV thực hiện: Hoàng Văn Đạt (GV piano) 

Để có đánh giá khách quan, 4 trẻ của nhóm đối chứng cũng có trình độ 

tương đương như nhóm thực nghiệm, do GV trong tổ thực hiện. 

Tiết 1: Nguyễn Thị Hải Yến; Lê Hải Thanh 

Tiết 2: Lê Hà My; Đặng Xuân Thắng 

GV thực hiện: Lê Trà My (GV piano) 

Địa điểm thực nghiệm: Phòng học piano của trường Mầm non Tuổi 

thần tiên. 

2.5.3. Thời gian tiến hành và nội dung dạy học thực nghiệm 

Thời gian thực nghiệm được chúng tôi thực hiện trong Học kỳ II của 

năm học 2018-2019 qua 02 tiết học cho 4 trẻ. Tiết thứ nhất thực dạy vào ngày 

15/3/2018 với nội dung Dạy học kỹ thuật legato cho hai HS: Nguyễn Phương 

Hoa và Đinh Xuân Thắng. 

Kỹ thuật legato đòi hỏi sự khéo léo của ngón tay, sao cho khi đàn kỹ 

thuật này, nét giai điệu được nối liền mà vẫn không bị nhòe nốt. Để dạy nội 

dung này, GV đã hướng dẫn và làm mẫu trên gam, sau đó yêu cầu trẻ được 

ứng dụng thực hành. Trước tiên, các em tỏ ra hơi lúng túng, chưa hoàn toàn tự 

tin và GV phải tiếp tục làm mẫu và khuyến khích các em mạnh dạn. Sau vài 

lần luyện tập, kỹ thuật legato bắt đầu được định hình trên ngón tay. Cuối tiết 

học, GV đã hướng dẫn ứng dụng kỹ thuật này trên bài tập thực hành mới. 
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Tiết thứ hai thực dạy vào ngày 20/3/2018 với nội dung Dạy học bài 

Tạm biệt búp bê thân yêu (chuyển soạn từ ca khúc thiếu nhi) cho hai trẻ: 

Trịnh Mạnh Cường và Lê Thu Phương. Các nội dung dạy học thực nghiệm 

trên được chúng tôi lựa chọn từ chương trình biên soạn mới với tiêu chí bám 

sát mục dạy học. 

Trước khi vào nội dung chính, GV đã giới thiệu khái quát về bài hát 

Tạm biệt búp bê thân yêu của nhạc sĩ Hoành Thông, giúp cho trẻ hiểu nội 

dung và tính chất của bài. GV cũng thực hiện đánh mẫu để các em cảm nhận 

trước giai điệu, khơi gợi sự thích thú trong học tập. Bài tập này chúng tôi 

không biên soạn nối tiếp giai điệu luân phiên ở hai tay. Ở đây, giai điệu chính 

của bài hát được viết cho tay phải, còn tay trái thực hiện đệm bằng những nốt 

trắng để trẻ dễ thị tấu khi ghép hai bè. Để các em nắm vững bài học, GV yêu 

cầu luyện tập tốt 2 tay tách biệt sau đó mới thực hiện ghép hai tay. Khi luyện 

riêng từng tay, GV đặc biệt quan tâm đến sự sắp xếp ngón tay hợp lý, hài hòa. 

Đó cũng chính là điểm mấu chốt để khi ghép hai tay các em không bị lúng 

túng.  

Trong quá trình dạy học, việc phân câu, đoạn khá quan trọng đối với trẻ 

mới học, chia câu đoạn hợp lý để luyện tập sẽ giúp cho các em luyện tập kỹ 

hơn. Với bài tập này, GV có thể chia thành những cú đoạn nhỏ 2 nhịp để 

ghép, sau đó mới chơi từ đầu đến hết bài. 

Ví dụ 55:  

TẠM BIỆT BÚP BÊ THÂN YÊU 

[PL1.2; 88] 

           Sáng tác: Hoành Thông 

Biên soạn piano: Hoàng Văn Đạt 
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Sau khi ghép xong, GV yêu cầu các em đàn trôi chảy, đúng tốc độ và 

sắc thái của bài. Cuối tiết học, viết phiếu dặn dò và nhắc nhở luyện tập ở nhà. 

Hoàn thiện bài là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ đạt được của trẻ trong quá trình 

rèn luyện và nội dung này sẽ được GV tiếp tục thực hiện ở tiết học sau.  

2.5.4. Kết quả thực nghiệm 

Các tiết thực nghiệm đều được GV dạy piano của trường Mầm non 

Tuổi thần tiên dự giờ. Kết quả của thực nghiệm được đánh giá qua từng tiết 

dạy như sau:  

- Tiết học 1: Dạy học kỹ thuật legato 

Đánh giá: Kỹ thuật legato là trọng tâm của tiết học và trẻ đã tiếp thu, 

thực hành khá tốt. Cũng tiết học này, kỹ thuật của ngón tay khi đánh xuống 

phím đàn piano đã được GV uốn nắn lại. So với trẻ ở nhóm đối chứng, không 

học sâu về kỹ thuật mà chỉ chú trọng tới khâu vỡ bài, tiết học này được đánh 

giá có hiệu quả cao hơn. 

- Tiết học 2: Dạy học bài Tạm biệt búp bê thân yêu (khâu vỡ bài) 

Đánh giá: Với những biện pháp hướng dẫn, vỡ bài và ghép bài theo 

trình tự từ giới thiệu đến hướng dẫn luyện tập từng tay trước khi ghép hai bè, 

cuối cùng là củng cố nội dung bài học, đã giúp trẻ hiểu và cảm nhận tốt hơn 

về tính chất âm nhạc. Các em được GV dự giờ đánh giá cao về tinh thần học 

tập và khả năng tiếp thu nội dung bài học. Kết quả đạt được ở tiết học này khá 

cao so với nhóm đối chứng.  

Như vậy, trong cả 2 tiết thực nghiệm, GV dạy học đã thực hiện các 

bước lên lớp theo quy trình đặt ra. Những nội dung trong các tiết dạy thực 

nghiệm, không sử dụng với các nhóm học khác. 
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Những biện pháp dạy học được ứng dụng trong thực nghiệp cho thấy 

đã có những ảnh hưởng nhất định đến dạy học piano cho trẻ 5 tuổi ở trường 

Mầm non Tuổi thần tiên. Khi so sánh, chúng tôi nhận thấy, HS ở nhóm thực 

nghiệm tự tin hơn ở nhóm đối chứng, kết quả ở nhóm thực nghiệm cũng khả 

quan hơn nhóm đối chứng. Trước kết quả đó, nội dung và biện pháp dạy học 

piano cho trẻ tại trường Mầm non Tuổi thần tiên là đúng hướng, cần được 

phát huy trong giai đoạn đầu học tập. 

Tiểu kết 

Với những tác dụng hữu ích, piano đã trở thành môn học cần thiết cho 

mọi lứa tuổi, đặc biệt là giúp cho trẻ em trong giai đoạn đầu đời. Việc trang bị 

cho trẻ 5 tuổi ở trường Mầm non Tuổi thần tiên những kỹ năng ban đầu để có 

thể chơi đàn piano ở mức độ cơ bản đã giúp cho các em cảm thụ được âm 

nhạc một cách tốt hơn, đồng thời nâng cao khả năng nghe âm nhạc qua những 

bài tập thực hành.  

Việc đưa piano vào dạy học tại trường Mầm non Tuổi thần tiên đã góp 

phần bổ sung hoàn thiện hơn cho chương trình đào tạo của nhà trường. Đây là 

một trong những môn học đặc thù nên phương thức luyện tập cần phải có 

những biện pháp khác nhau, phù hợp với độ tuổi và tâm sinh lý của trẻ. Do 

đó, khi dạy học GV cần quan tâm đến việc rèn luyện cho các em thả lỏng cơ 

thể, thả lỏng cánh tay và các ngón tay phải được khum tròn, sắp xếp đúng 

theo quy định chơi đàn piano. Khi thực hành bài tập, cần có sự đầu tư kỹ 

lưỡng về giáo trình, nội dung dạy học để có thể hướng dẫn trẻ hiệu quả từ 

khâu vỡ bài cho đến hoàn thiện bài. 

Việc nắm vững kỹ thuật cơ bản của piano được trẻ thực hiện luyện tập 

trên các dạng bài khác nhau: từ luyện gam cho đến các bài tập nước ngoài, bài 

tập được biên soạn từ ca khúc thiếu nhi... và nâng cao hơn cho những em khá, 

giỏi ở các dạng bài Etude và Hanon.  
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Từ những vấn đề nghiên cứu của luận văn, việc biên soạn tài liệu dạy 

học piano cho trẻ trường Mầm non Tuổi thần tiên là cần thiết. Những kết quả 

đạt được của thực nghiệm bước đầu cho thấy sự khả quan, tạo thêm niềm tin 

cho GV của nhà trường phấn đấu dạy học tốt hơn nữa, để có thể đáp ứng nhu 

cầu thiết thực cho trẻ em giai đoạn hiện nay.  
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KẾT LUẬN 

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay, trường Mầm non Tuổi 

thần tiên không ngừng cải tiến chương trình dạy học, các môn học từ đó 

cũng đồng thời phải cải tiến phù hợp, nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho 

trẻ của nhà trường. 

Là GV chuyên trách dạy piano, nhận thấy những thiếu sót và hạn chế 

trong dạy học, bản thân đã đề xuất và được nhà trường quyết định cho dạy 

học thử nghiệm môn học piano cho trẻ 5 tuổi. Chương trình dạy học thử 

nghiệm đã được thực hiện trong năm học 2017-2018 với đối tượng lớp mẫu 

giáo lớn C1, C2, C3. Qua 1 năm thực dạy, nhận thấy chương trình dạy học và 

phương pháp dạy học vẫn còn nhiều bất cập, GV của Nhà trường chưa đáp 

ứng được nhu cầu thiết yếu của phụ huynh. Bản thân là người luôn tâm huyết 

với công việc dạy học piano, nên luận văn này xin được đưa ra một số biện 

pháp dạy học nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại như đã nói ở trên. 

Trước nhu cầu thực tiễn, môn học piano ngày càng được coi trọng và 

trẻ lên 5 hoàn toàn có thể theo học. Vì vậy, trường Mầm non Tuổi thần tiên 

hoàn toàn có thể thực hiện tốt nhiệm vụ này. Được sự hưởng ứng và quan tâm 

của lãnh đạo nhà trường, khi thực nghiệm, kết quả đạt được đã cho thấy chất 

lượng của sự đổi mới với những biện pháp dạy học phù hợp. Điều đó đã đánh 

dấu sự thành công bước đầu cho sự phát triển môn học này tại trường Mầm 

non Tuổi thần tiên.  

Do đối tượng học là trẻ 5 tuổi, nên việc dạy piano cho các em không 

chỉ hướng tới rèn luyện kỹ thuật và chơi nhạc, mà còn nhằm giáo dục các em 

biết cảm nhận cái hay, cái đẹp, biết quý trọng thầy cô... Vì vậy, bên cạnh việc 

sử dụng giáo trình nước ngoài, chúng tôi còn biên soạn những bản piano nhỏ 

từ ca khúc thiếu nhi, là những bài hát các em đã được nghe, được hát với phần 

lời vô cùng sinh động. 
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Trong quá trình dạy học, GV cần bỏ thói quen nếp dạy cũ, không 

hướng dẫn trẻ học kiểu “truyền ngón”, mà phải tách biệt từng khâu: đọc 

xướng âm; vỡ bài riêng từng tay; ghép bài; hoàn thiện bài. Như vậy, trẻ sẽ 

không bị thụ động, sẽ hiểu và tự tin khi tự mình chơi được đàn dưới sự hướng 

dẫn của GV. Với tiêu chí đó, những hoạt động sáng tạo trong dạy học của 

người GV là vô cùng quan trọng, sao cho có thể tích hợp được nhiều nội dung 

dạy học mà không làm các em bị phân tán, không cảm giác bị ép học.  

Chúng tôi đặt ra một số vấn đề then chốt trong quá trình thực hiện luận 

văn, nhằm giải quyết những tồn đọng, nâng cao hiệu quả dạy và học môn 

piano cho trẻ trường Mầm non Tuổi thần tiên, giới hạn ở đối tượng trẻ lớp 

mẫu giáo lớn. Theo đó, ngay từ đầu, các em đã được hướng dẫn kỹ lưỡng từ 

những kỹ năng thả lỏng cơ thể; thả lỏng cánh tay; luyện ngón; luyện kỹ thuật 

cơ bản: nonlegato, legato, staccato đến kỹ năng vỡ bài và hoàn thiện bài;… 

Để môn học piano thực sự đạt hiệu quả và tạo được hứng thú với đối 

tượng trẻ 5 tuổi, chúng tôi kiến nghị biên soạn tài liệu dạy học mẫu trên cơ sở 

những nội dung đã đưa ra. Nội dung của tài liệu dạy học dựa theo tiêu chí 

như: Các nhóm bài thực hành phù hợp với nội dung chương trình; độ khó dễ 

của bài phù hợp với trình độ trẻ; có phần nâng cao ở dạng bài Etude và Hanon 

cho những đối tượng học khá, giỏi; đa dạng và phong phú bài thực hành cả 

bài nước ngoài và bài được biên soạn từ ca khúc thiếu nhi Việt Nam.  

Về phương pháp dạy học, khác với dạy học “truyền ngón” trước đó, 

chúng tôi theo tiêu chí chia nhỏ và tích hợp các nội dung đề rèn luyện cho trẻ, 

nhằm trang bị kỹ hơn cho các em kỹ năng luyện tập hiệu quả. Cách dạy học 

đó có thể được ứng dụng ở các dạng bài tập khác nhau, vì vậy ngay cả luyện 

gam cũng có thể ứng dụng luyện các kỹ thuật cơ bản. 

Thực hiện dạy học piano cho trẻ 5 tuổi ở trường Mầm non Tuổi thần 

tiên đã được chúng tôi ứng dụng thực nghiệm. Kết quả thực nghiệm được 

đánh giá cao, là những cơ sở tiến tới mở rộng hơn nữa môn học piano cho trẻ 
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của nhà trường. Kết quả thực nghiệm bước đầu cho thấy phương pháp dạy 

học đã phát huy hiệu quả và đóng vai trò tích cực trong việc rèn luyện. 

Các nội dung nghiên cứu của luận văn, bước đầu mới chỉ đáp ứng được 

những bước cơ bản về việc dạy học piano cho trẻ trường Mầm non Tuổi thần 

tiên. Để nâng cao chất lượng hơn nữa, môn piano còn phải có sự nỗ lực, cố 

gắng của những GV âm nhạc, nhằm đáp ứng tốt của nhu cầu thiết yếu hiện 

nay. Chúng tôi tin rằng, với những khởi đầu thuận lợi như vậy, chất lượng dạy 

học của môn piano tại trường Mầm non Tuổi thần tiên sẽ được nâng cao hơn 

nữa trong thời gian tới.  
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Phụ lục 1  

Một số tiểu phẩm piano biên soạn từ ca khúc thiếu nhi 

1.1. Các tiểu phẩm piano cấp độ cơ bản 1 
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1.2. Các tiểu phẩm piano cấp độ cơ bản 2 

 

 

 



 

 

87 

 

 

 

 



 

 

88 

 

 

 

 



 

 

89 

Phụ lục 2 

 Một số hình ảnh minh họa 

 

2.1. Trường Mầm non Tuổi thần tiên 

Nguồn: Hoàng Văn Đạt 

 

2.2. Sinh hoạt ngoại khóa của các bé lớp  5 tuổi 

Nguồn: Lê Thu Hiền 
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2.3. Hình ảnh dạy thực nghiệm  

Nguồn: Lê Thu Hiền 

 

2.4. Hình ảnh dạy thực nghiệm  

Nguồn: Lê Thu Hiền 
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2.5. Bé Trịnh Hà My - 5 tuổi (lớp piano cấp độ 1) thực hành luyện tập 

Nguồn: Hoàng Văn Đạt 

 

2.6. Bé Lê Hải Anh - 5 tuổi (lớp piano cấp độ 1) thực hành luyện tập 

Nguồn: Hoàng Văn Đạt 


